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Dedico este trabalho a Antônio Paulo dos Santos, meu pai. Sua 

trajetória se assemelha à vivência dos sujeitos com quem trabalhei 

nesse estudo. Nascido em Dom Macedo, região de Santo Antônio 

de Jesus, Recôncavo da Bahia, teve as terras da família grilada 

por fazendeiros e foi forçado a migrar para Salvador. Morou no 

bairro de Itapuã, começou a trabalhar cedo como ambulante, 

ajudava a comercializar na feira, foi vendedor de geladinho na 

praia, barraqueiro em festas populares como Lavagem do 

Bonfim, de Itapuã, Rio Vermelho e no Carnaval. Iniciou na 

construção civil onde conseguiu projeção econômica mais 

favorável, e a partir desse trabalho chegou à Feira de Santana. 

Enfrentou racismo das mais variadas formas, nas instituições em 

que trabalhou por ser um negro semialfabetizado ocupando 

espaço que geralmente era ocupado por brancos, pelos seus pares 

e amigos que tinham dificuldades em lidar com sua projeção. 

Paulo do Gesso, como ficou conhecido, apesar de não ter um 

letramento sobre a questão racial, tinha consciência a partir da 

vivência das armadilhas do racismo e se equilibrou de forma 

possível. Se dirigia a alguns amigos como “minha cor”, 

demarcando certo pertencimento, sempre foi amante do reggae, 

mas nunca conseguiu usar o dreads rastafári que era usa vontade, 

tinha o sonho de desfilar no Filhos de Gandhy e conseguiu por 

dois anos. Historicizar a trajetória de meu pai é construir sentido 

para a escolha desse tema de trabalho e das variadas formas de 

resistência e de luta que o povo negro pode criar. 
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RESUMO 

O presente trabalho aborda as motivações e o processo de criação do Afoxé Pomba de 

Malê no período de 1985-2000 a partir de uma perspectiva da História Cultural, suas 

implicações no processo de constituição de identidades afro-brasileiras a partir das formas 

de apropriação e de representações tendo elementos de religiosidades de matrizes 

africanas como orientação. Analisa a territorialidade e disputas na cidade Feira de Santana 

no período de 1985 a 2000, em que o Pomba de Malê transitou entre a religiosidade, a 

Micareta e o Movimento Negro feirense buscando demarcar o espaço e construir 

identidade, para isso utilizamos coleta de fontes de interpretação de relatos orais, de 

periódicos, canções e literatura que demostram como o Afoxé tornou-se opção de 

mobilização identitária para os componentes da Associação Cultural Movimento Negro 

Afoxé Pomba de Malê. 

Palavras chave: Afoxé, Religião de Matrizes Africanas, Movimento Negro, Identidade, 

Feira de Santana. 
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ABSTRACT 

 

The present work approaches the motivations and the foundation process of the Afoxé 

Pomba de Malê in period of 1985-2000, from a cultural story perspective, its implications 

in the process of constitution of Afro-Brazilian identities as well as the forms of 

appropriation and representations of elements of religiosities of African origins, 

discussing territoriality and disputes in the city of Feira de Santana, in the State of Bahia, 

Brazil, in the period from 1985 to 2000, during which the Pomba transited betwen 

religiosity, the Micareta of Feira and the Black Movement seeking to demarcate space 

and build identity. To do that, we used the collection and interpretation of oral reports, 

periodicals, songs, and literature that demonstrate how the Afoxé became an option 

identity mobilization for the members of the Associação Cultural Movimento Negro 

Afoxé Pomba de Malê. 

Keywords: Afoxé, Religion of African Origins, Black Movement, Identity, Feira de 

Santana  
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INTRODUÇÃO 

 

Durante o Carnaval de 2015, ao longo do circuito Barra-Ondina em Salvador-BA, 

acompanhando o Trio Elétrico da artista baiana Margareth Menezes, enquanto ela entoava 

a canção Faraó visualizei algo que vi como problemático, parcela considerável dos 

foliões que cantavam em frenesi eram não negros e me perguntei se essas pessoas sabiam 

do significado daquela canção. Com uma formação intelectual incipiente passei a indagar 

sobre a origem negra do Axé Music, do Afropop, Samba reggae e sobre Afoxés. Pensei 

ser o Afoxé a origem de todos esses ritmos negros, a origem, numa visão parcial da 

História, porém com um tempo analisando aquela linha de raciocino pude perceber que 

não conhecia nada sobre Afoxés, somente uma visão midiática e acionada em 

temporalidades especificas, que era geralmente o carnaval.  

A curiosidade histórica me acompanhou e desde então passei a procurar entender 

o que compunha os Afoxés, lembrei das entidades que vi na infância, mas que não pude 

conviver ou conhecer, como o grupo Malê de Balé de Itapuã, bairro em que morrei por 

anos, inclusive cogitei a possibilidade de estudá-lo. Porém, quando na Universidade 

iniciei as ideias da pesquisa fui alertado da existência de Afoxés em Feira de Santana e 

minha surpresa foi desconhecer completamente essa manifestação cultural, considerando 

que eu já morava a alguns anos na cidade e frequentava a Micareta de Feira de Santana 

mesmo antes de mudar-me, definitivamente. Após alguns momentos de rememoração 

pude perceber que já havia tido contato com o Espaço Quilombola que ficava na época 

na Av. João Durval, porém não tive consciência de que lugar era aquele e qual era o seu 

público alvo. Essa percepção me gerou vários incômodos e me fez questionar: qual o 

lugar do povo negro em Feira de Santana? 

O desafio era compreender os processos enfrentados na cidade de Feira de Santana 

pertinente ao aspecto étnico racial, os embates econômicos, políticos e culturais que 

demarcaram os espaços, que silenciavam ou selecionavam os aspectos que poderiam 

corresponder às expectativas de uma cidade moderna e desenvolvida no interior baiano, 

ao longo do século XX. 

Partindo dessa inquietação encontro alguns vestígios dos Afoxés na cidade, porém 

um em especifico se mostrava muito presente e atuante, o Afoxé Pomba de Malê. A 

necessidade de analisar as motivações e os processos históricos de formação do Afoxés 

na cidade que venho idealizando este trabalho, partindo deste grupo que se destacou ao 
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longo de vários anos, enquanto movimento social cultural negro na cidade de Feira de 

Santana, que foi a Associação Cultural Movimento Negro Afoxé Pomba de Malê, 

popularmente conhecida com Afoxé Pomba de Malê, numa nítida referência aos Malês, 

da Revolta dos Malês (1835) e a Dona Pomba, matriarca que proporcionou o início da 

ocupação e arrendamento de terras no território e que hoje é denominado bairro Rua Nova 

em Feira de Santana. No espaço feirense, atualmente, existem vários afoxés, entre eles 

Afoxé Filhos da Luz, Afoxé Filhos de Oxalá, Afoxé Filhos de Nanã, que desfilam na 

avenida e que se preparam durante todo o ano para o grande evento que é a Micareta 

feirense. Alguns dos grupos têm trabalhos sociais e culturais ligados direta ou 

indiretamente com o festejo. 

Este trabalho busca colaborar com um conjunto de produções historiográficas 

sobre grupos de negros em mobilização na cidade de Feira de Santana. Reconhecer essa 

história e proporcionar acesso a população feirense a esse conhecimento, tanto para o 

fortalecimento dos próprios grupos, como também dos Movimentos de luta e afirmação 

e reparação social das populações negras e afro-brasileiras na cidade de Feira de Santana. 

Este é o primeiro esforço historiográfico que discorre sobre os Afoxés ou temáticas que 

os envolva em Feira de Santana-Ba, tendo outros trabalhos que abordam esta prática 

cultural utilizando outros métodos científicos, como nos casos da Antropologia, da 

Geografia e da Pedagogia. 

O objetivo deste trabalho é perceber as motivações e o processo de criação do 

Afoxé Pomba de Malê, suas implicações para a constituição de identidades afro-

brasileiras a partir das formas de apropriação de elementos de Religiosidades de Matrizes 

Africanas em Feira de Santana no período que corresponde a 1985, ano em que foi criado 

o Afoxé Pomba de Malê. Os anos de 1980 foram atravessados por uma série de eventos 

de cunho nacional e global, entre eles o processo de Redemocratização política brasileira, 

com o fim da Ditadura Civil-Militar, construção de uma nova Constituição, reorganização 

dos Movimentos Sociais e políticos, incluindo a reorganização dos Movimentos Negros. 

E com recorte final no ano 2000, que foi o último ano da Micareta na avenida Getúlio 

Vargas, passando para a avenida João Durval em 2001, quando foi criado o Espaço 

Quilombola. Considero esse marco significativo principalmente por corresponder a um 

período de modificação de comportamento dos grupos, da própria Micareta, e da 

dinâmica dos Movimentos Negros na cidade.  

O problema central que procuro compreender é como o Afoxé Pomba de Male 

desenvolveu relações com o Movimento Negro e construiu identidades negras. Partirei 
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das indagações sobre os motivos para a criação de um Afoxé na cidade de Feira de 

Santana-Ba, como as Religiosidades Afro-brasileiras foram apropriadas e ressignificadas 

no contexto, e por que Afoxé e não outras formas de manifestações culturais negras. 

 

METODOLOGIA 

Os passos metodológicos para a realização deste trabalho estão previstos em torno 

da análise de uma bibliografia especifica sobre a cidade de Feira de Santana, priorizando 

obras que trazem discussões em torno da formação do município, de seu passado 

escravocrata, e de sua modernização, buscando compreender como a memória e a 

construção da cidade estão relacionadas com elementos afro-brasileiros, bem como  

analisar como a sociedade feirense conviveu, ao longo dos anos, com as Religiões  de 

Matrizes Africanas. 

Na perspectiva da História Cultural, como referência teórica tomamos os 

conceitos de apropriação e representação desenvolvidos pelo historiador Roger Chartier, 

que são pertinentes para compreender como os sujeitos constroem a sociedade a partir de 

redes de práticas ou estruturas produzidas pelas representações, discursos contraditórios 

ou em confronto com outros grupos, construindo sentido.  

O Afoxé é uma construção de sentido que busca confrontar com um aparato de 

representações dominantes, nesse caso, parte de uma prática com pretensões de 

manifestar novas representações, com novos códigos. Assim, a apropriação se dá a partir 

de uma História Social dos usos e das interpretações, de como esses sujeitos selecionaram 

elementos da religiosidade partindo de seu tempo histórico e de suas necessidades, 

sustentando as operações de construções de sentido de forma coletiva. “Mesmo as 

representações coletivas mais elevadas só têm existência, só são verdadeiramente tais, na 

medida em que comandam atos”. (CHARTIER,1991, p.182). 

Entendendo quais os conflitos ocorreram até o ano de 1985 que levaram ao Pomba 

de Malê a construir uma identidade dissidente daquelas até então forjadas na cidade de 

Feira de Santana. Uma identidade de resistência contra as “representações impostas pelos 

que detêm o poder de nomear, classificar e definir”. Definindo na cidade um campo de 

“lutas de representação, cuja questão é o ordenamento, portanto a hierarquização da 

própria estrutura social”. (CHARTIER,1991, p.182). Estrutura social essa que negava aos 

afrodescendentes a possiblidade de construção de um lugar social. 

As representações coletivas articulam modalidades de relação com o mundo 

social, “a realidade é contraditoriamente construída pelos diferentes grupos que compõem 
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uma sociedade”; e outra que, “as práticas que visam a fazer reconhecer uma identidade 

social, a exibir uma maneira própria de ser no mundo, a significar simbolicamente um 

estatuto e uma posição”. São “formas institucionalizadas e objetivadas em virtude das 

quais “representantes” marcam de modo visível e perpétuo a existência do grupo, da 

comunidade ou da classe”. (CHARTIER,1991, p.183). 

Nesta monografia   pretendemos trabalhar com as duas acepções da palavra 

representação, isto é, uma ausência, referência a “uma distinção clara entre o que 

representa e o que é representado”. No caso das ausências de representação negra em 

Feira de Santana e como suas construções de memória apagam esses sujeitos. E 

representação no sentido de “apresentação de uma presença, a apresentação pública de 

uma coisa ou de uma pessoa” (CHARTIER,1991, p.184).  A exemplo do desfile do Afoxé 

como uma grande apresentação e demarcação dos grupos negros na cidade sertaneja.  

Para ampliação da compreensão dos processos formativos do Afoxé utilizei o 

entendimento das concepções de identidade, na perspectiva dos estudos culturais, para 

isso recorro aos trabalhos de Stuart Hall, que problematiza as formas de construção 

identitárias e de como na pós-modernidade as disputas em torno da identidade ganharam 

projeção. As “identidades adquirem sentidos por meio da linguagem e dos sistemas 

simbólicos pelos quais elas são representadas”. (WOODWARD, 2014, p.08). Assim, 

analisar como o Pomba de Malê se forjou partindo das Religiões de Matrizes Africanas 

de seus símbolos e rituais para representar e construir identidades. Entender como a partir 

do simbólico se pretendeu interferir no social e de como essa interferência é articulada 

pela explicitação das diferenças, “definindo quem é excluído e quem é incluído é por 

meio da diferenciação social que essas classificações da diferença são "vividas" nas 

relações sociais”. (WOODWARD, 2014, p.14). 

Partindo da compreensão dessas diferenças que os símbolos possibilitam a criação 

de novos sentidos para situações de desigualdades sociais e de estigmas, “os discursos e 

o sistema de representação constroem os lugares a partir dos quais os indivíduos podem 

se posicionar e a partir dos quais podem falar”. (WOODWARD, 2014, p.18). Na esteira 

de pensamento de Kathryn Woodward, que segue a linha interpretativa de Hall, é possível 

afirmar que existe um processo de crise de identidade na pós-modernidade, crise 

provocada pelo deslocamento dos centros. 

Nessa lógica que surgem outras demandas de conflitos sociais, baseadas nas 

reivindicações de gênero, de raça ou etnia e de sexualidade. Que são recortadas pelas 

disputas de classe, mas que não se encerram nelas. É nesse sentido que Luiz Carlos 
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Barcelos aponta para o conceito de mobilização racial envolvendo as mobilizações 

coletivas relacionadas a questão racial surgidas a partir da década de 1970. Afirmando 

que identidade passa a substituir a ideologia como conceito referencial para a atuação e 

análise dos movimentos sociais. Ao articularem visões alternativas, elaboram ou 

redefinem identidades já existentes, os movimentos sociais tentam maximizar ações 

coletivas e propõem novos projetos cognitivos para a sociedade.  É entender, que a 

categoria de movimento social apresentada no contexto dos afoxés diz respeito muito 

mais a demarcação de elementos étnicos do que as categorias de classe social 

estreitamente. O Afoxé, criado em Salvador entre os anos de 1970 e 1980, desenvolve-se 

como formas de mobilização inéditas e únicas, que recriaram em termos raciais, com 

maior visibilidade, física e simbolicamente, o espaço urbano (BARCELOS, 1996, p.198).  

Para compreender o Afoxé no seu contexto espacial e na dinâmica tempo espaço, 

utilizo o conceito de territorialidade de Muniz Sodré, tanto na perspectiva das Religiões 

de Matrizes Africanas, quanto na compreensão da cidade Feira de Santana, e 

principalmente o bairro Rua Nova, entendido enquanto território segregado, numa noção 

da dinâmica centro-periferia, “o  território e suas articulações socioculturais aparecem 

como uma categoria com dinâmica própria e irredutível às representações que a 

convertem impuro receptáculo de formas e significações”. (SODRÉ, 2019, p.17). E 

também como resultado do “vetor espacial como natureza físico-simbólico. Quando ao 

dado geográfico é acrescido de outros, simbólicos, que condicionam o modo como os 

habitantes se relaciona com seu espaço particular”. O que aconteceu quando o bairro Rua 

Nova foi tomado como símbolo de marginalidade e criminalidade.  

A História Oral foi utilizada como instrumento de formulação das principais 

fontes documentais deste trabalho, através de entrevistas gravadas e transcritas. O 

processo das entrevistas foi atravessado principalmente pela dificuldade de acesso aos 

entrevistados durante o período pandêmico de COVID-19. Todas entrevistas acorreram 

no intervalo de pouco mais de um mês, entre os dias 05.05.2022 e 15.06.2022. Foram 

entrevistados membros fundadores do Afoxé Pomba de Malê, alguns ex-presidentes, 

alguns deles músicos, compositores, do mesmo bloco, também sujeitos que tiveram uma 

participação do Afoxé e compõem o Movimento Negro, como o membro do Afoxé Filhos 

da Luz que também teve uma participação do Pomba de Malê. Entendendo que “história 

oral é, ao mesmo tempo, fonte e método que permite captar a visão própria aos atores 

históricos na sua diversidade étnica, cultural e linguística”. (MONTEIRO, 1994, p.109). 
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Foi possível analisar as “memórias coletivas”, com “a escuta cuidadosa dos 

depoimentos”, constituir a documentação básica para o estudo da realidade social que 

possibilitou a criação do Afoxé. Adotei o conceito de etnotexto que de acordo com Tânia 

Monteiro, repercutindo Bouvier, é: “o discurso oral global de uma comunidade quando 

esta fala de si própria, de seu presente e de seu passado”. (MONTEIRO, 1994, p.111). 

Alertando que o essencial é como os sujeitos falam de si, de sua cultura e de sua história. 

Não foi feita história de vida, a pretensão é emergir dos relatos aspectos da cultura da 

comunidade, mas em muitas entrevistas aspectos da trajetória de vida do entrevistado 

colaboram para maior percepção do cultural. 

Direcionei as entrevistas, e imergir nas memórias dos entrevistados, foi um 

período intenso em que fui atravessado não só por suas lembranças, como por seus 

anseios, percebi como os sujeitos estão imersos no processo de mobilização negra, como 

a participação no movimento social provocou deslocamentos e percepções na sua vida, 

mas também nos outros sujeitos da comunidade. Como foram chamados a mobilizar-se e 

como essa integração provocou modificações nas suas vidas, e no modo de agir em 

sociedade. Considerando que o conceito de etnotexto permite a inclusão de discursos 

escritos produzidos pelos sujeitos entrevistados, e tendo conhecimento que muitos desses 

sujeitos são compositores ou participaram de processos de criação de músicas para os 

afoxés, analisei composições, assim como entrevistas concedidas em outros momentos e 

situações. 

No primeiro capitulo analiso a cidade de Feira de Santana no seu contexto de 

urbanização, de transição de identidades e de seus discursos para com as populações 

negras, associando suas características geográficas na cosmovisão afro-brasileira. No 

segundo capitulo recorro a bibliografia para compreender o Afoxé enquanto um conceito, 

dentro de sua historicidade, seus usos e adaptações na passagem do século XIX e ao longo 

do século XX. 

No terceiro capitulo analiso diretamente o Afoxé Pomba de Malê, partindo de sua 

localização, recompondo um processo de percepção do lugar como colaborador para 

influenciar a ação de criar o Afoxé. Também a percepção de que forma a ancestralidade 

africana colaborou com as construções de sentido, abordo as formas de apropriação da 

religiosidade pela entidade, bem como o processo de criação do Afoxé, como constroem 

sentidos identitários para manutenção da entidade. Analiso, ainda o Afoxé enquanto 

Movimento Negro, sua interação com outras manifestações culturais, artistas e políticas.  
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Nas considerações finais abordo as conclusões que a pesquisa permitiu alcançar, 

ressaltando, especialmente, as relações do Afoxé Pomba de Malê com aportes culturais 

afrodescendentes e com o Movimento Negro na sociedade feirense. 
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CAPÍTULO I 

FEIRA DE SANT’ANA, TERRA DE SANTA, DE VAQUEIROS E DE 

PRETOS RELIGIOSOS E FESTEIROS. 

 

Feira de Santana, de Vila dos Olhos D’água à Portal do Sertão, de Terra Sã à 

Empório Comercial, dos Tempos de Modernidade à pioneira das Micaretas. Em todos os 

escritos se procuram saber, onde se escondem os seus pretos, ou onde foram escondidos, 

em quais cantos silenciam os seus corpos, em quais margens depositam os seus sonhos. 

De um canto multicolorido que atravessa as Feiras, que ocupa as ruas e invade as 

avenidas. Entre o canto das boiadas e dos vaqueiros, entre as lavadeiras e suas 

milindragens1, com seus poetas e cordelistas. Dessa terra que se fez feira para 

comercializar, que faz do cotidiano festa, e da festa devoção.  

Da procissão de Sant’Ana, da festa de Santa Bárbara, dos oratórios de suas casas, 

dos protestantes com sua fé, entre todas manifestações sempre esteve ali e aqui, os 

Encantados que correm todos os caminhos e fazem dessa terra um canto de muita fé. 

Nessa encruzilhada em que os “negros da terra2” já estavam, que os pretos da diáspora 

se espalharam, em que os “fidalgos3” muitas vezes nem pisavam, é que se forjaram as 

mais diversas encenações sobre civilizar. Uma cidade em que brota um clamor de 

resistência e de afirmação de existência enquanto apenas se pretendia, espelhar no Vale 

do Jacuípe o reflexo da bela ninfa Europa4.  

Os corpos negros aqui condenados muito além dos olhos d’água viam a seca lama, 

da terra amassada pela deusa mãe, forjaram através da Sant’Ana um território de Nanã. 

Buruquê, a mais velha das Orixás, por isso chamada de avó, a Yabá da lama, das águas 

paradas, dos pântanos, quem ofereceu o barro para que Oxalá criasse a humanidade, com 

o barro se fez a vida, para o barro retorna após a vida. Associada aqui as várias lagoas, 

poças e nascentes do território feirense trouxe com ela seus filhos, Omolú e Abaloaê, 

fazendo dessa uma terra sã e de cura. Omolú, filho mais velho de Oxalá com Nanã, nasceu 

                                                           
1Milindragens. Faz referência ao bloco micaretesco composto hegemoncamente por lavadeiras moradoras 

do bairro Tanque da Nação, em Feira de Santana. Sujeitas que foram estudadas no trabalho: BARBARA, 

Reginilde Rodrigues Santa. O Caminho da Autonomia na conquista da dignidade: Sociabilidades e 

conflitos entre lavadeiras em Feira De Santana – Bahia (1929-1964). Dissertação (mestrado) – 

Universidade Federal da Bahia, Salvador-Ba, 2007. 
2 Negros da Terra. Um dos primeiros termos utilizados para nomear os indígenas, faz referência a ser 

originário das Américas.    
3 Alusão a obra Fidalgos e Vaqueiros de Euriro Boaventura. Fidalgos foram os senhores proprietário. 
4 Ninfa Europa, remete ao mito grego da deusa Europa que foi raptada do Zeus por sua beleza, a qual 

nomeia o continente expansionista que pretendeu espalhar seus moldes de beleza em diversas 

temporalidades.  



21 
 

coberto de doenças, por isso abandonado por sua mãe, que tinha sido enganada por Oxalá 

por esse querer ter o controle sobre os mortos. Omolú é criado por Iemanjá e curado passa 

a ter controle sobre a vida e a morte, sobre a doença e a cura, senhor da terra. Abaloaê, 

seu irmão mais novo, assim como Omolú foi rejeitado, esse criado por Oxum, passa a ter 

o brilho do sol de seu pai, senhor das palhas, da cura. Nanã também trouxe Oxumaré, seu 

filho mais novo, Orixá dos ciclos das chuvas e das secas, das águas, mutuamente 

masculino e feminino, com poder da riqueza, prosperidade, representado por uma cobra, 

garantindo os ciclos e as renovações, e que a serpente da vida aqui pudesse correr, logo 

todos os deuses e encantados, todos puderam “descer”. 

Dos Terreiros de Candomblés da cidade, dos caboclos e caboclas, das curandeiras 

e dos feiticeiros, das Umbandas e Quimbandas, dos astros e das magias, Exu fez de Feira 

de Santana uma encruzilhada de encantos. Exú que é múltiplo e contraditório, é cultuado 

como Orixá no Candomblé, mas também como espirito em outras religiosidades de cunha 

diaspórico, sendo divindade por si só, ou o servo interlocutor entre o divino e o mundo 

humano. Possui uma série de características que o aproxima muito mais do ser humano 

do que do divino, entre eles não separar o que é bom e ruim, o que o leva a ser considerado 

perverso. É quem rasga o caos e permite construir caminhos, o que traz as mensagens dos 

deuses por isso o patrono da comunicação, é responsável pelas trocas, pelas vendas e 

negociações, não faz nada sem ter ganhos, por isso nunca se deve deixar de agradar Exú, 

primeiro suas oferendas, depois será concedido o que for preciso e merecido. Senhor das 

encruzilhadas é quem primeiro passa e dá a Olhos D’água sentido.  Com todas as suas 

igrejas, com todo seu proselitismo5, Feira de Santana fez de um campo de guerra, 

manifesto e território do crer. 

É carregando uma cobra coral na cintura, dominando a serpente ancestral, que 

homens pretos vão a rua, vestidos com a fantasia do sagrado, com a cabeça ornadas de 

luta e indignação. Serpenteando pelas ruas da cidade, gritando seus cantos de ordem e de 

louvor. Seus tambores ressuscitam até os mortos, os mesmos mortos que a própria cidade 

sufocou. Essa serpente se espalha, saindo de uma Rua que apesar de Nova já é velha 

conhecida por suas disputas, por seus pretos ousados e desordeiros. Já começa com Dona 

Pomba, que invertendo a lógica do capital distribui suas terras, não sendo Jesus Cristo, 

nem Pomba Gira, mas faz milagre da multiplicação e da comunhão, garantindo moradia 

e oportunidade a vários dos seus irmãos. Uma corrente que luta contra a opressão, liga e 

                                                           
5 Proselitismo. Ação desenvolvida geralmente por religiões monoteístas de cunho expansionista, ligada ao 

esforço de fazer prosélito, catequese, conversão de sujeitos a determinada prática religiosa.   



22 
 

leva adiante a força de mobilização, o desejo e a oportunidade de mais e melhores 

condições.  

É essa serpente negra que ocupa Feira de Santana que quero conhecer. Desse 

corpo de luta que se materializa no Candomblé e vai as ruas, que horas utiliza práticas e 

táticas religiosas, outras de movimento social, como através da música, do reggae e do 

Ijexá, também no espaço da Micareta como festa vitrine da cidade e das identidades em 

disputa. Partindo dessa breve explanação pretendo analisar a contextualização em que foi 

idealizado e fundado a Associação Cultural Afoxé Pomba de Malê, tendo como referência 

as práticas e representações de Religiosidades Afro-brasileiras para a construção e 

reformulação de identidades negras em Feira de Santana-Ba. 

 

 

1.2 - Os Olhos D’água refletem os pretos nos cantos da cidade: Recorte 

histórico da cidade de Feira de Santana.  

 

 

A cidade Feira de Santana foi criada num território que pertencia a comarca de 

Cachoeira-Ba, Recôncavo Baiano. Durante o período colonial, era um caminho que ligava 

o sertão ao litoral, onde circulavam os produtos sertanejos, mas principalmente o gado e 

os derivados bovinos, como afirma Miranice Silva: 

 

Por ter uma série de lagoas, que serviam para abastecer reservas de água e 

saciar a sede dos animais, a região tornou-se o espaço ideal para parada dos 

viajantes. Ao longo do tempo, foi surgindo no local um pequeno comércio, que 

ganhou força. As práticas comerciais, as trocas entre viajantes fizeram com 

que o espaço se tornasse lugar. O posto de paragens foi sendo territorializado, 

enfim um espaço habitado. (SILVA, 2020, p.39). 

 

Por esse território favorável e esse agreste abundante em espelhos d’água, numa 

abordagem mitológica diria que, nessas terras encharcadas pelas águas da Orixá Nanã, 

Exu avistou a bela Iabá Oxum, Orixá feminina das águas doces, presente nas lagoas, rios 

e cachoeiras, das águas que encontram o mar. O espelho é seu símbolo maior, rainha 

dourada de ouro, da riqueza, grande conhecedora da magia, é a Iabá mãe, senhora da 

gestação, da proteção das crianças e dos ventres, é a geradora, encantou Exú, e ele fez 

questão de fazer daqui caminho, já que não faz morada fixa, mas sendo caminho sempre 

teria pretexto para por aqui passar. Por essa abordagem São José das Itapororocas que em 
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1696 se formulava freguesia cachoeirona, passa de parada dos vaqueiros do sertão, por 

ponto de comércio, há território habitado. Feira de Santana consolida-se como, Sant’Ana 

dos Olhos D’água, na proporção em que conquistava destaque regional pelo 

fortalecimento do seu comércio, como importante entreposto e crescimento populacional, 

em 1873 alça à categoria de cidade Comercial Feira de Sant’Ana, superando a 

centralidade ocupada por São José que passa após anos a ser distrito, atualmente com o 

nome de Maria Quitéria. 

 

Dia de “agitações mercenárias” é como o poeta definiu as segundas-feiras na 

cidade da Feira de Santana: “Tabaréus suarentos abrindo enormes chapéus 

(...) e as manadas pacientes que vem para ser vendidas de bois do Piauí de 

Minas do Sertão brabo até de Goiás”, traçando as rotas que desde os fins do 

período colonial e início do imperial, percorreram boiadas ao encontro do 

litoral baiano. Após a lembrança das movimentadas segundas, a cidade 

mergulharia num paradeiro só, “dos dias monótonos pacatos dos dias sem 

ninguém quando cai do céu muito azul uma sonolência igual sobre todas as 

coisas”. (VALENTE, 2017, p.32). 

 

Feira só existe com suas dinâmicas comercias, sem ela entra em estagnação, a 

segunda-feira é seu dia, é o tempo do “dono6” das negociações, antes da feira se ordenar, 

a grande Estrada do Gado movimenta toda essa região no trânsito de dentro do sertão para 

o mar, e no caminho cresce um núcleo urbano ao passo que as movimentações comerciais 

se avolumam. As classes dominantes de Feira de Santana viviam do comércio de gado e 

outros produtos e para garantir seus lucros explorava ao máximo os trabalhadores locais, 

a exemplo dos moradores da Rua Nova, um quilombo urbano de onde se originou o Afoxé 

Pomba de Malê. Uma parcela da elite feirense no início do século XX queria transformar 

a cidade, desconstruir sua imagem rural, com reformas urbanas e modernizadoras, a 

população trabalhadora e negra era empurrada para as periferias. 

Esse grupo seleto da elite feirense buscou estabelecer elementos de distinção, 

podendo ser através de acontecimentos vividos individualmente ou pelo grupo social, “de 

Feira de Santana valeu-se de diferentes elementos para elaborar e reelaborar sua 

identidade coletiva, entre meados do século XIX e a década de 1940 do século XX”. 

Significando a ideia de sua espacialidade climática, de uma sociedade moderna e 

civilizada, como também na identificação com uma festa, a Micareta, que lhe conferiria 

distinção e prestígio. (SILVA, 2018, p.104). Como destaca Aldo José Silva: 

 

                                                           
6 Referência a Exu. Não só as feiras livres e mercados são consagrados a esse Orixá, toda troca e 

negociação também lhe são atribuídas.  
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(...) as estratégias de afirmação de uma identidade social feirense estiveram 

sempre associadas à produção de discursos que garantissem o estabelecimento 

de um fator de diferenciação entre a cidade e as demais. Mas este diferencial 

nunca foi estático, adaptando-se ou sendo adaptado ao longo das décadas, de 

acordo com as possibilidades de expressão simbólica de cada fator identitários 

e das necessidades da comunidade de arrefecer ou diluir o seu sentido de 

exclusividade, sua noção de excepcionalidade em relação a outros centros 

urbanos. (SILVA, 2018, p.106). 
 

Quando falamos nas diversas formas que a cidade construiu através de suas elites 

sentidos de representações simbólicas para demarcar suas diferenciações e pleitear lugar 

de prestigio nos cenários estaduais e nacionais. É preciso analisar o discurso de seus 

memorialistas, especificadamente de seus poetas e colaboradores da imprensa local. Eles 

são responsáveis pelo ordenamento da imagem que a cidade transmitia e sempre foram 

acionados quando necessário redefinir essas significações. No que se refere a questão da 

presença e da ação da população negra na cidade não é diferente, os modos de 

representação dos afro-brasileiros na cidade possibilitou a construção e a manutenção de 

um padrão distinto de racismo. Para analisar de forma direta uma das formas de como 

esse processo se materializou abordo o poema Zabiapunga do memorialista e poeta 

feirense Eurico Alves Boaventura7.  

Trago o poema Zabiapunga muito mais para refletir sobre sua escrita e 

problematizar sobre as contribuições do seu autor, para a demarcação de memórias e 

identidades afro-brasileiras na cidade de Feira de Santana. O poema foi publicado na 

Revista Arco e Flecha no ano de 1929, período em que o autor morava em Salvador, 

começava sua vida poética e ainda não tinha definido o estilo que predominou em suas 

obras, como em Fidalgos e Vaqueiros, principal obra memorialista que consolida a 

tendência literária que evidencia o sertanejo, o cotidiano urbano feirense num processo 

de transição do rural para um urbano moderno distorcido dos valores ditos tradicionais. 

Quando encontrei o poema Zabiapunga duvidei da sua real autoria, pela 

discrepância dessa explanação em relação a hegemônica obra do autor, considerando as 

leituras de alguns intelectuais que analisaram suas produções, principalmente por não 

encontrar de forma explicita os demarcadores que são basilares em seus escritos. “A 

percepção de Eurico é marcada pela identidade, pela familiaridade e (con)vivência com 

                                                           
7 Para ampliar o debate sobre a vida e as produções de Eurico Alvez Boaentura utilizei os trabalhos de: 

OLIVEIRA, Clóvis Frederico Ramaiana Moraes. Entre currais e modelos: Eurico Alves leitor de Feira 

de Santana, 1940-1960. Légua & Meia: Revista de Leitura e Diversidade Cultural, V.7, N.5, 2009. E de: 

SOUZA, Eronize Lima. “Minha Terra é Menino”: Memórias da Princesa do Sertão na Poética de Eurico 

Alves Boaventura. In: Revista Metáfora Educacional (ISSN 1809-2705) – versão on-line, n. 6., jun./2009. 
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o ambiente que pretende dar visibilidade.” (SOARES, 2011, p.05). Nesse poema não há 

a rememoração de um tempo de vaqueiros e suas boiadas, das demonstrações de 

masculinidade e virilidade campestres, o relatar das transformações rurais em detrimento 

ao urbano moderno em que o desenvolvimento capitalista sobrepõe à tradição 

aristocrática; nem a cidade de Feira de Santana que lhe serviu como principal cenário para 

a construção de um discurso de “dentro do sertão”, foi seu lugar de origem e porto de suas 

memórias afetivas. É a partir dessa cidade que ele reconstrói uma representação do Sertão, 

certamente Zabiapunga pertence à obra de juventude de Eurico Alves e como trata de 

outra região, não teve restrições de trazer à cena uma manifestação cultural de origem 

africana. 

Zabiapunga também foge do estilo “Poemas Metálicos” que Godet8 destaca como 

sendo o principal estilo de Boaventura entre os anos de 1926 e 1932, demarcando “o 

tratamento dado aos símbolos da modernidade” em que “do ponto de vista temático, o 

conjunto dos “Poemas Metálicos” já aponta para os diversos matizes da dialética do 

arcaico e do moderno na obra de Eurico”, assim como também a “paisagem da urbe 

alucinada e tentacular, uma das representações que o poeta incorpora ao seu imaginário 

geográfico da cidade”. É nesse sentido que o autor descreve a cidade de Salvador em seus 

poemas, como a grande cidade, petrificada, “o triunfo da modernidade e a figuração de 

um lugar infernal, caracterizado pela desordem e pelo caos”, uma visão que indica as 

intenções de disputar um espaço de modernidade em Feira de Santana que preservasse 

valores de cidade do interior, o cotidiano provinciano, como Godet explica: 

 

Em “A canção da cidade amanhecente” (1937), o poeta exaltará o processo de 

transformação de sua cidade, por meio de descrições calcadas em símbolos da 

cidade moderna: “máquinas velozes, velocíssimas” misturam-se ao “febril 

alarido de vozes tumultuosas” e às diversas vozes de operários, de 

comerciantes, “vozes do norte, do sul, do centro, de todas as terras produtoras 

em volta”. O que nos parece mais significativo nessa encenação moderna de 

sua cidade é o fato de o autor fazer conviver, na heterogeneidade das imagens, 

o mundo rude do sertão e os símbolos da modernidade. No encontro desses 

aspectos consistiria a modernidade desejada da cidade. (OLIVIERI-GODET, 

2010, p. 20). 

 

O que pretendeu Boaventura com Zabiapunga é o que pretendo analisar 

comparando-a a sua produção dedicada a cidade de Feira de Santana e como esse retrata 

a população negra, nesse poema e em algumas de suas obras.  

                                                           
8 OLIVIERI-GODET, Rita. De paisagens e afetos na poesia de Eurico Alves Boaventura. in: História, 

poesia, sertão: explorando a obra de Eurico Alves Boaventura. Aldo José Morais Silva(Org.) – Feira de 

Santana, UEFS Editora, 2010. 



26 
 

ZABIAPUNGA 

 

A madrugada bocejou, 

deixando cair perdigotos - as estrelas miúdas. 

A madrugada é negrinha 

e tem volúpias e tem voluteios e quebrantos e dengos, 

para entontecer a alma da gente. 

Está tudo quieto... 

Um dedo de lua veio selar os beicinhos vermelhos da manhã. 

De repente, 

uma zoadeira 

abala os nervos mulatos da raça, 

que vivem úmidos de um sangue quentinho. 

E um grupo 

de pretos retintos, 

que saltam, que pulam, 

que dançam, 

que bailam, 

na quentura lustrosa dos seios da manhã. 

surge enfeitado 

irisado: 

branco, 

vermelho, 

amarelo 

e sangue de boi. 

E guizos, 

enxadas e pás, 

martelos e latas vazias repinicam ligeiros: 

TEN -TEN! TEN -TEM! 

E os máscaras cabindas, 

cheirando a cabritos, 

vão pulando, pulando. 

E sambam danadas negrinhas 

e pulam moleques cabindas. 

TEN -TEN! TEN -TEM! 

Uma poeira de prata anda dançando no ar. 

E a lua é triste como a alma selvagem do Brasil, 

Param os guizos. Emudecem os instrumentos. 

E cabindas festeiros, 

com o sujo no corpo: 

TABULEIRO! TABULEIRO! 

Reten-ten! Recomeça o barulho 

das enxadas e latas. 

E dentro do corpo de tanta gente cabinda. 

Bailam e dançam espíritos danados. 

TEN -TEN! TEN -TEM! 

É o choro triste da terrinha longe. 

é a voz sentida da terrinha triste 

Lá bem longe. 

a manhã brasileira - morena novinha, 

abre a mão, que tem cheiro de calumbi esmagado, 

pega os negros, 

que pinotam. 

que sambam possessos, 

e joga tudo no bolso do grande avental. (BOAVENTURA. 

1929).9 

 

                                                           
9 Poema de Eurico Alves Boaventura publicado em 1929 na revista Arco e Flecha (Salvador). 
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Este poema, escrito por Eurico Alves Boaventura, retrata um folguedo tradicional 

da “região das cidades de Cairu, Nilo Peçanha, Taperoá e Valença, localizadas no Baixo 

Sul baiano, conhecido também como Costa do Dendê”. “O Zambiapunga é uma 

manifestação cultural de origem Bantu do sudoeste do continente africana das regiões 

entre, Congo, Angola, Zâmbia e Namíbia”. Essa tradição foi estudada com maior 

profundidade por Núbia Santos10 que procurou investigar principalmente “Educação, 

Memória e Identidade” através dos festejos na Ilha de Boipeba. Sendo também uma 

manifestação de cunho afro-brasileiro e com fundamentos religiosos fortíssimos, poderia 

ser traçado um paralelo de análise comparativa entre o Afoxé e o Zabiapunga, assim como 

também da participação popular, mais especificamente da população negra nas festas 

religiosas feirenses, apesar da região ter significativa distância da região de Feira de 

Santana, ambos territórios fazem fronteira com o Recôncavo Baiano e sendo assim com 

um amplo circuito de comércio, de pessoas e de elementos culturais, incluindo as 

manifestações afro-brasileiras.  

Já na primeira parte do poema chama atenção: “A madrugada é negrinha e tem 

volúpias e tem voluteios e quebrantos e dengos, para entontecer a alma da gente”; destaca-

se uma imagem de caráter sexual tanto desse momento da noite, quando das negras, uma 

visão que, apesar de ser circunstanciada pelo período da escrita, ainda persiste em diversas 

linguagens e imaginário atuais, da hiperssexualização dos corpos negros. E “um grupo 

de pretos retintos, que saltam, que pulam, que dançam, que bailam, na quentura lustrosa 

dos seios da manhã”. Aqui a manhã também aparece com conotações sexuais, são seios 

lustrosos, mas essa manhã “lustrosa” apresenta a festividade do grupo de pretos; não é 

qualquer dia que nasce, não foi qualquer madrugada, é um dia de festa, de corpos que não 

contém a alegria e saem a pular. Daí então, Eurico Alves elenca os elementos próprios do 

folguedo “E guizos, enxadas e pás, martelos e latas”, aqui os instrumentos têm conotação 

de sonoridade. E “os máscaras cabindas, cheirando a cabritos, vão pulando, pulando”. As 

máscaras cabindas fazem referência às indumentárias tradicionais do Zabiapunga, o 

termo “cabindas” faz menção direta a origem Bantu do festejo, dos cabindas da região 

costeira da Angola. De acordo com Valter Guimarães Soares: 

 

A escritura de Eurico Alves é atravessada por duas posturas em relação à 

história (conhecimento) e ao passado, atitudes antes complementares do que 

concorrentes entre si. A primeira é marcada por uma espécie de curiosidade 

                                                           
10 SANTOS, Núbia Cecília Pereira dos. Zambiapunga: educação, memória e identidade. Dissertação 

(Mestrado) ─ Faculdade de Educação, Universidade Federal Bahia, Salvador, 2015. 
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intelectual a partir da qual pergunta-se pelo que “realmente aconteceu”, 

postulando lastro documental, objetividade e realismo no trato da realidade. A 

outra sinaliza para um olhar retrospectivo perpassado por uma emoção 

nostálgica, para um retorno no tempo pela via da imaginação e de uma 

memória afetiva, regresso esse povoado de sensações entusiásticas, muitas 

vezes tangenciando o ufano e deixando à mostra o seu reverso, o 

ressentimento. (SOARES, 2011, p.03). 

 

No poema citado essa construção dividida em duas posturas, a primeira pesquisa 

e demostra o Zabiapunga como curiosidade intelectual, como documentação da 

manifestação festiva, e num segundo momento a melancolia nostálgica assume. Essa 

marcação fica explicita quando ao longo da descrição o autor destaca a onomatopeia 

“TEN -TEN! TEN -TEM!” que apresenta a sonoridade dos instrumentos do festejo. Mas 

na sexta estrofe iniciada pelo som da festa há uma mudança de sentido, a alegria é 

substituída pela tristeza da lua e pela sujeira dos corpos negros, a alma selvagem do Brasil 

e pelo som: “TABULEIRO! TABULEIRO!”. Essa variação é a chave principal para 

traduzir a festa do Baixo Sul baiano e aplicar o entendimento do poema também para o 

território feirense, como as diversas regiões ocupadas por afro-brasileiros. O momento 

em que as alegrias do negro suprimem e emudecem: “Param os guizos. Emudecem os 

instrumentos. E cabindas festeiros”, é uma alusão à escravidão, a exploração do trabalho, 

demarcada aqui pelo tabuleiro, símbolo das negras ganhadeiras das regiões urbanas, ou 

simplesmente quando a festa acaba e todos os negros devem voltar à sua rotina de trabalho 

forçado. 

O labor agora dita as sonoridades, “TEN -TEN! TEN -TEM!” passa a referenciar 

os serviços prestados ou a oferta de produtos, os elementos símbolos da festa agora 

conotam aos instrumentos da lida: “das enxadas e latas”. Assim como: “E dentro do 

corpo de tanta gente cabinda. Bailam e dançam espíritos danados”, agora com os corpos 

aprisionados são os espíritos, esses livres e desassossegados, que dançam. E “é a voz 

sentida da terrinha triste”, faz menção a uma África saudosa, de um território longínquo.  

Caminhando para o fim do poema Eurico Alves retrata uma manhã brasileira, que 

agora é “morena”, já não mais negra, uma forma de amenizar a negritude e é “novinha”, 

demarcando novas referências. O “cheiro de calumbi esmagado”, pode remeter ao lugar, 

a Estrada do Calumbi, que ire explanar mais adiante enquanto região de Feira de Santana 

que leva o nome pela grande presença de jurema negra, também símbolo do sertão.  Essa 

morena novinha que agora habita um novo lugar “pega os negros, que pinotam, que 

sambam possessos, e joga tudo no bolso do grande avental”; esse grande avental que é o 

instrumento de trabalho de quituteiras, de feirantes, de lavadeiras no passado e que ainda 
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permanece em algumas práticas, esse grande bolso, é também um lugar, um espaço, um 

território de resistência. 

Parto da analise alegórica desse poema para explorarmos como em Feira de 

Santana, dentro de um pequeno avental chamado Rua Nova, uma Tia Preta chamada Dona 

Pomba, permitiu a reunião de negros, que pinotavam e pinotavam a ponto de rasgarem o 

espaço limite da cidade, até então permitido como designado para eles, isto é, migrar da 

periferia para o centro urbano, a avenida principal. 

No que tange à questão racial, a existência da escravidão de africanos e seus 

descendentes, de suas heranças e presença na cultura e realidade sertaneja, mais 

especificamente em Feira de Santana, Boaventura pouco aborda ou secundariza. Na 

exaltação que faz do passado, enaltece o autoritarismo senhorial e da aristocracia local, 

positivando “territórios identitários vinculados a uma sociabilidade patriarcal” (SOARES, 

2011, p.02). Esse posicionamento colabora para o silenciamento ou apaziguamento dos 

impactos da escravidão no território feirense, e mesmo a figura do vaqueiro, que aponta 

como de origem indígena e sua cultura que aparecem como sujeitos de interligação entre 

as várias regiões do sertão, símbolo heroico, que embora também explorado e subjugado 

pela exploração do trabalho e pela concentração de posse e uso de terras, usufruía de um 

pequeno prestigio social vinculado também à virilidade, como afirma Igor Santos:  

 

Eurico Alves ao compreender outro tempo que se aproximava, com cisões 

muito mais claras, devido ao próprio desenvolvimento capitalista, escreve uma 

obra marcada por este tempo. Marcada por esse deslocamento escreve uma 

história cheia de passagens literárias e com representações paternalistas, 

sempre “vista pelo alto”, entre trabalhadores pobres e grupos sociais 

dominantes e dirigentes. O passado, para ele, parece sempre muito melhor para 

os pobres do que o presente: patrões bondosos, festas em conjunto com comuns 

das cidades, cabras e jagunços fiéis e amigos, senhores de escravos 

benevolentes. ” (SANTOS, 2010, p.139). 

 

É preciso destacar o caráter da mestiçagem na obra de Boaventura que o próprio 

Igor Santos estuda e tem sua importância para entender o lugar dedicado ao negro na 

cidade de Feira de Santana a partir de sua obra. A “hiper valorização da mestiçagem 

produzidas no sertão pelas cruzas entre o bravio português e as indígenas”, uma conquista 

dócil diferente dos Bandeirantes paulistas, demarca o perfil de homem branco que 

desbrava essas bandas do interior do Brasil, “a conquista nas bandas do sertão teria sido 

um momento de hegemonia cultural”, a cultura portuguesa imposta como superior veio 

“pacificando os sertões do arisco gentio”, os portugueses teriam sido “figuras nômades 
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em busca de terras para a criação, por meio do trabalho duro, da coragem e pelo sexo com 

as bugras”. (SANTOS, 2010, p.140). 

Nessa construção de memória idealizada, o homem branco português chegou ao 

sertão como corajoso trabalhador que domina as indígenas, “bugras”, através da 

exploração sexual e reprodução compulsória tanto para o trabalho como para habitar com 

uma “raça” livre de vícios e vínculos, os aborígenes, existe além do apagamento da 

memória das populações indígenas, a manutenção do aniquilamento cultural do grupo a 

partir de ideias de pureza da “raça”, em que a partir da mestiçagem e da superioridade do 

branco, as heranças culturais degenerantes desapareceriam, na perspectiva dos brancos e 

europeus. Da mesma forma essa representação colabora para uma invisibilização do 

trabalho escravo de africanos e afrodescendentes no processo de ocupação do território 

feirense, como afirma Santos: 

 

Construíra uma sociedade onde os valores da autossuficiência, da coragem, da 

austeridade e da humildade, aliada à educação fidalga, criou uma civilização 

superior. Essa civilização teria tornado o sertanejo, principalmente os homens 

da fazenda, um exemplar mais bem acabado do homem brasileiro: uma raça 

superior à dos senhores de engenhos, gordos, preguiçosos, amantes de rede e 

violência desmedidas contra os negros, no intuito de disfarçar sua dependência 

absoluta destes, e do barbarismo pagão dos negros que, insistentemente, faziam 

todo tipo de mescla, mistura e sincretismo, criando valores de resistências, 

tradições e costumes africanos, logo alienígenas a nossa pátria. (SANTOS, 

2010, p.141). 

 

O que Igor Santos traz de diferenciado é a forma como Eurico Alves fez um 

paralelo entre o trabalho no litoral e no sertão que formula um outro sujeito 

principalmente pela relação do mesmo com os africanos, não há para ele no sertão o 

mesmo apego violento contra o negro que no litoral e no Recôncavo.  

Santos afirma numa nota em que analisa Fidalgos e Vaqueiros: “O curral não é 

humilhante nem humilhado e não conheceu, não recebeu o tratamento pejorativo dado ao 

trabalho do negro no engenho”; Boaventura passa a admitir a escravidão e a presença de 

negros, como em outro trecho: “embora aqui o esforço do negro não sofresse a mesma 

humilhação de alhures o senhor, aqui conservava mais humanidade no tratamento do 

servo”, para ele essa relação mais amistosa era demarcada pela ausência de valores de 

resistências e atritos. 

Se o passado defendido por Eurico Alves, da aristocracia, do pastoril, dos 

vaqueiros e dos símbolos de masculinidade, negligenciava as populações afro-brasileiras, 

as heranças africanas com ou sem mestiçagem e da escravidão urbana ou rural em Feira 
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de Santana, os tempos de modernidade tão pouco delegou um espaço para essas 

populações dentro de seus processos que não fosse o da exclusão. Ambos os processos 

históricos são marcados pelo avanço do “elemento social civilizador”, que projeta os 

interesses dos grupos dominantes e coloca como anormal e perigoso o outro “ por ele não 

ser, não querer e não poder fazer parte dos nós” (SANTOS, 2010, p.141). Igor Santos 

ainda afirma: “O negro, assim, contribui para a multicoloridade do sertão, porém esse 

negro que aparece no livro de Eurico Alves Boaventura é um negro desafricanizado”. O 

sertanejo é aqui um sujeito mestiço não negro, “não africanizado, ausentes de costumes e 

tradições”. É o que Boaventura destaca em relação às festas populares na cidade: 

 

Ponto alto no calendário da festa de Santana, da festa da padroeira da nossa 

cidade, tão ansiosamente aguardada o ano inteiro, na parte dos folguedos de 

rua, do povo, era a lavagem da Igreja, quinta-feira, três dias antes da efeméride 

maior. Na quinta-feira da semana da festa, realizava-se e ainda se realiza a 

lavagem da Igreja. Tipo de ex-voto sui generis. Função inteiramente de caráter 

popular, mas sem nenhum vislumbre de feiticismo. Nada de coisa de nagô. 

(BOAVENTURA, 2006, p.19) 

 

E eram ternos, cheganças, bumba-meu-boi, um ror de coisas, tantas 

pancadarias sonoras. Dir-se-ia que é coisa de negro africano, estes batuquejés 

pelas ruas. Não o eram. E sim coisa de luso, que modelou este barro por aqui 

e se adaptou. Não nos deu o preto tanta tradição por aqui pelo sertão. Tinha 

bem razão Amadeu Amaral, contestando a propalada contribuição do negro 

nas nossas tradições sertanejas. Esta história de acarajé no sertão, por exemplo, 

é coisa recente, importada com os ônibus de Salvador. (BOAVENTURA, 

2006, p.20). 

 

 É perceptível que essa insistência em negar práticas africanas, mesmo admitindo 

a presença de negros é forte indicio de constante tentativa de expurgar das práticas 

culturais feirenses o que já possuía de certa constância que eram as “coisas de nagô”. No 

“passado glorioso” da escrita de Eurico Alves, além dos vaqueiros “mestiços”, em alguns 

momentos apareciam vestígios de religiosidade e cultura afro-brasileira de forma a 

compor uma paisagem feirense, no trecho extraído da obra A paisagem urbana e o 

homem, que nitidamente descreve um fim de dia de feira na cidade de Feira de Santana, 

temos a construção de uma paisagem pelas sonoridades, a menção ao “samba de terreiro” 

passa quase despercebido entre as descrições, como cita Valter Soares: 

 

Dos aboios que se despediam da cidade, ao fim da feira, nas segundas-feiras, 

voltando o gado para a malhada distante. Música a completar a moldura da 

paisagem. E tudo é mugido de bois, é cantiga de vaqueiros, é samba de terreiro, 

é cantiga de adjutório, é grito de ferras, interjeições de guia e de carreiros, o 

velho carro de boi a ranger estrada afora, ou são as loas, ao rápido rodar da 

casa-da-farinha, ou se passando o fumo, no terreiro em frente. [...]. (SOARES, 

2011, p.01). 
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Sobre religiosidades de matrizes africanas pretendo destacar como Elizete da Silva 

aponta uma visão do Campo Religioso feirense partindo do “pensamento euriquiano 

sobre a religião e a religiosidade na formação regional feirense”, salientando o “universo 

mental religioso judaico-cristão” (SILVA, 2010, p. 125) de Eurico, que estava vinculado 

diretamente a Igreja Católica, mas também ao projeto colonizador português de 

catequizar e civilizar, “o templo católico pontificava na vila e na vida cotidiana”. Não 

apenas católicos, de acordo com Boaventura, os fies de São José das Itapororocas eram 

“católicos puros”, livres de rituais pagãos e africanos, como destaca Silva, da obra de 

Eurico Alves Boaventura: 

 

A fé robusta do vaqueiro e do senhor da casa-de-fazenda se patenteia na 

preocupação, no cuidado de manter em casa a sua Capela em condição de 

celebrarem-se aí os atos do culto divino... o lugar de orar. E mais ainda sem a 

mistura dos rituais pagãos e africanos. O álacre rumor dos sinos das ermidas 

pastoris não eram abafadas pelo rústico e rudes rumor rouco dos rudos e 

arrastado atabaques dos candomblés. (SILVA, 2010, p. 128). 
 

A pureza do Catolicismo sertanejo era uma idealização que pretendia negar a 

presença africana e ao mesmo tempo garantir a manutenção da exclusão das práticas 

religiosas de matrizes africanas e também indígenas. Como afirma Silva, o próprio 

Catolicismo em Portugal formou-se com “contatos interétnicos”. No sertão baiano, esses 

contatos foram potencializados com os variados grupos étnicos africanos e diversos 

grupos indígenas, demarcando os processos de “apropriação e ressignificações”. A 

constante aparição nos jornais de denúncias contra curandeiros, feiticeiros e práticas 

mágicas dão a tônica da presença constante de manifestações religiosas não católicas, 

para além dos Protestantes e dos Espiritas ao longo do século XX. Mesmo no período 

escravocrata, inserida no Catolicismo, as Irmandades Negras eram espaços de certa 

autonomia e liberdade, eram “espaço de construção de identidades, ao mesmo tempo, 

cumpriam papéis assistenciais e de sociabilidade ao congregar escravos, forros e livres, 

em torno de santos negros”. (SILVA, 2010, p. 132). Elizete da Silva sintetiza a visão 

religiosa de Boaventura: 

 

O lugar sociocultural do poeta Boaventura era o de um fidalgo católico, 

nacionalista, sertanista, melhor dizendo. Para o poeta feirense, o catolicismo 

era uma espécie de religião cívica, forjada da nacionalidade e da civilidade 

brasileira. As outras manifestações religiosas existentes no cenário religioso 

local foram silenciadas, ou por considera-las estrangeiras ou dignas de pouco 

crédito para constar na sua elegia à terra natal. (SILVA, 2010, p. 132). 
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A presença de negros e negras é marcada por disputas, a participação popular 

incomoda seja a simples presença como suas práticas religiosas, nas ruas, nas feiras, 

também nas festas; os métodos de “civilizar” e direcionar os lugares e quais práticas os 

sujeitos poderiam adotar foram variadas. Negar a presença dos nagôs era acompanhada 

do conjunto de amulatar: “Já era tratado como mulato em casa do senhor. E assim, 

democratizava-se, suavizava-se a fazenda pastoril. A definição da cor aparece sem muita 

tergiversação para compreender os limites raciais e sociais da “democracia mestiça””. Os 

“subúrbios” eram os principais espaços de manifestações desviantes dos padrões 

civilizatórios desejados e vistos como locais de enfraquecimento dos “padrões de 

autoridade”. 

Eurico Alves ao contra-argumentar a respeito do índice alarmante de 

desocupados, vadios e vagabundos no sertão, chega mesmo a perguntar ao 

leitor se esta vagabundagem não era, na verdade, fruto do litoral e da região do 

açúcar. Ora, o argumento na sua linha de raciocínio é inconteste; a primeira 

coisa era que o trabalho era algo valorizado no sertão ao ponto de fazendeiros 

arregaçarem as mangas para pegarem no batente; e a segunda é que esses 

agentes sediciosos da ordem seriam obras dos quilombos de negros fugidos do 

recôncavo da Bahia. Vagabundagem não era coisa do “sertanejo”, pois estes 

eram honestos, logo os ladrões e vagabundos eram frutos de outras ‘praias’”. 
(SANTOS, 2010, p.146). 

 

O que analisamos enquanto produção de Eurico Alves é destacada aqui como obra 

que é em variadas temporalidades acionada para a manutenção das memórias e da história 

da cidade de Feira de Santana; seja nos movimentos modernistas dos anos de 1930, seja 

nos anos de redemocratização de 1980 em que a cidade passa por um processo de 

modernização pautado na industrialização, período que irei dedicar com maior afinco. 

Essa janela temporal é justamente marcada pela constante presença do cronista no Jornal 

Folha do Norte, periódico que era o principal instrumento de manutenção dos ideais dos 

grupos dominantes da sociedade feirense.  

Das diversas práticas culturais, e dos diversos indícios da presença da população 

negra em Feira de Santana, o afoxé é uma manifestação relativamente nova na cidade, 

com indícios que apontam para o início dos anos de 1980, porém, como prática festiva e 

batuque de negros já tinha sido observado por cronistas do período colonial, bem como 

na passagem do século XIX para o século XX, com variações de acordo com o local onde 

foi observado, seus indícios de origem e as formas de realização. Nesse sentido explanarei 

sobre o Afoxé e como ele se formulou, como foi constituído enquanto prática cultural 

afro-brasileira. 
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CAPÍTULO II 
 

 

CANDOMBLÉ QUE OCUPA AS RUAS LEVANDO AXÉ. O 

ANIMISMO, O FOLCLORE ANTROPOLÓGICO E O 

PATRIMÔNIO CULTURAL, AFOXÉS NO SEU DESFILE 

CONCEITUAL. 

 

Alguns estudiosos afirmam que o Afoxé é o Candomblé de rua, um Candomblé 

que vai as ruas, mas o que realmente é o Candomblé? Como ponto de partida é preciso 

reconhecer que existem vários tipos  de Terreiros de Candomblés, que as diversas práticas 

religiosas de matrizes africanas foram formuladas a partir da Diáspora, movimento 

provocado pelo processo de escravização, mas as várias ramificações da religião, que traz 

da África suas raízes, germinou em solos americanos de diferentes formas, a depender do 

lugar onde assentou, dos grupos étnicos que cultivou, das formas distintas de acessar a 

ancestralidade e também do contato com as divindades e encantarias dos ameríndios. Em 

cada candomblé ou Religiosidade de Matrizes Africanas existe uma ritualística, língua, 

canto, dança e instrumentos próprios ou com usos diferenciados, divindades distintas e 

cosmovisões que podem ser complementares ou demarcar diferenças étnicas. 

Nas distinções dos Candomblés dá-se o nome de Nações, cada nação corresponde 

a um conjunto de práticas religiosas especificas. Até o início do século XIX o que 

estruturava essas nações era a origem do escravizado, seu pertencimento étnico, 

geralmente associado a cultura linguística, os traços físicos e biológicos no geral. Com a 

constante mescla interétnica, a crescente variedade de grupos traficados “o conceito de 

nação "religiosa" ficou estreitamente relacionado com as diversas linhagens ou 

genealogias da família-de-santo, através das quais "a norma dos ritos e o corpo 

doutrinário" são, de uma forma ou de outra, transmitidos”. (PARÉS, 2007, p.101). A 

nação passou a ser um modo ideológico e ritual dos terreiros, a iniciação é quem 

determina o culto e as ritualísticas, os elementos míticos de uma determinada região 

africana. Como afirma Parés: 

 

(...) certas sociedades da África Ocidental, especialmente aquelas localizadas 

perto do litoral, desenvolveram progressivamente complexas instituições 

religiosas, fundamentais para sua organização sociopolítico-econômica e, 

portanto, "centrais" no sistema de relações sociais. 1) espaços sagrados 

estáveis dedicados às divindades (templos com altares); 2) um corpo sacerdotal 

hierarquizado, na maioria homens, no comando; 3) uma coletividade de 
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devotos ou vodúnsis, na maioria mulheres; 4) uma série de atividades rituais 

periódicas, como procissões anuais, toques de tambor e danças públicas com 

manifestações das divindades no corpo das vodúnsis; 5) um culto iniciativo e 

6) oferendas às divindades, sendo que essas duas últimas características 

encobrem a estratégia de troca de recursos entre o poder civil e o poder 

religioso. 

 

 

Nicolau Parés11 aborda sobre a complexa hierarquização política e social de 

algumas práticas religiosas em África, demostrando como religiões institucionalizadas 

podem perder sua centralidade e passar a ser não hegemônica. No caso das Religiosidades 

Afro-brasileiras o processo de reconstrução das instituições perpassa pela pluralidade de 

fragmentos culturais. Muniz Sodré demostra como a vasta extensão de influência política 

e de cunho linguístico passou a ser desarticulado com a escravidão: 

 

(...) apesar de grandes variações institucionais, ao nível da organização social 

e política, uma unidade de tradições e modos de pensar que teriam origem 

comum na cidade de Ilé Ifé (centro religioso), situado no Oeste da Nigéria, de 

onde proveio a maior parte das dinastias dos diferentes reinos. Os muitos reinos 

(cidades-estados) Yorubás - Oyó, Ketu, Abeokutá, Kabba. Ekiti, Benin, Egbá, 

Ibadan, Ondo, Ijebu, Lagos, Egbado, Sabé, Ijexá, Ifé e outros -  mantiveram, 

ao longo dos séculos, o que se pode chamar de " estrutura", um padrão estável 

de relações políticas, sociais e religiosas. Na segunda metade do século XIX, 

começou a derrocada do poder de Oyó, em face das investidas do Daomé, que 

assumiu aos poucos o controle do comércio da Costa dos Escravos. (SODRÉ 

2019, p.50). 

 

Traços dessa estrutura Yorubá são encontrados na continuidade cultural africana 

em território brasileiro. Os escravizados de Ketu intensamente atingidos no século XVIII 

contribuíram fortemente para a manutenção das tradições nagô do Brasil, “ensejaram a 

“estrutura”, um modelo ritualístico estável, à qual se acomodariam mais ou menos as 

diferentes etnias negras ou “nações” como aqui se chamavam. Através do terreiro 

-  Associação litúrgica organizada (egbé) -, transferia-se para o Brasil grande parte do 

patrimônio cultural negro-africano”. É a partir da tradição Ketu que permanece um 

conjunto organizado de representações litúrgicas, de rituais nagô, mantidos de forma 

tradicional ou ressignificadas pelo conjunto de Religiões de Matrizes Africanas. A 

estrutura originária dos terreiros é gêge-nagô, uma combinação dos orixás com os voduns 

da etnia (Fon) daomeana. O padrão gêge-nagô dominante era suficientemente plástico 

para ensejar a transação, o acordo (Ketu) entre as múltiplas tradições inclusive entre os 

ijexás, (SODRÉ, 2019, p.51). 

                                                           
11 PARÉS, Luis Nicolau. A formação do Candomblé: história e ritual da nação jeje na Bahia - 2 ed. 

rev.  Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 2007. 
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Em hipótese alguma pode-se entender as Religiosidades De Matrizes Africanas 

como processo unívoco e acabado e nesse sentido que é preciso conhecer as discussões 

historiográficas em torno dos Calundus, das formas que foi estruturado o Candomblé 

Ketu - Gegê/Nagô, Candomblé Angola - Bantu ou Congo, Candomblé de Caboclo que 

passa a associar os encantados indígenas, o Xangô pernambucano que vai além da 

estruturação região dos candomblés baianos, Tambor de Mina que associa ao Candomblé 

Bantu com encantados e encantarias da região norte do país, assim como a Umbanda que 

relaciona práticas do Candomblé com o culto aos Orixás, com o Catolicismo e seus 

santos, como também as práticas Espiritas Kardecistas e Quimbanda que corresponde a 

esquerda da Umbanda, um complemento, que trabalha principalmente com Exus e 

Pombagiras, podendo também agregar o esoterismo.  

Os Calundus demonstram como “no Brasil, os africanos e seus descendentes 

tentaram preservar os valores vitais herdados dos antepassados, procurando inclusive 

reconstituí-los”. Essa reconstituição se desenvolveu muito antes do século XIX, e da 

estruturação do Candomblé através de diversas práticas africanas que foram 

genericamente chamadas de Calundus, que compunha paralelamente aos quilombos uma 

forma de resistência para além da religião, mesmo que religião negra e resistência tenham 

sido sinônimo para os colonizadores. Até o meado do século XVIII, festas religiosas dos 

africanos escravizados com canto e dança, calundus ou macumba, lundus; estavam 

associados com adivinhação e a cura de feitiços, a repetição de danças e cantorias levava 

à perda de sentidos, sujeição de vontades, recurso a espíritos mortos e à "viagem" em 

terras africanas. (SOUZA, p.04). Laura Souza e Melo12 afirma: 

 

A incursão pelos escritos e conjeturas dos que se debruçaram sobre o calundu, 

bem como o esboço etnográfico baseado em fontes primárias, tiveram o 

objetivo de indicar a polissemia da palavra e das práticas. Calundu foi 

certamente um vocábulo que recobriu práticas diversas, às vezes semelhantes 

e pertencentes aos mesmos grupos – o particularismo de nação (Bantu) às 

vezes profundamente distintas e identificadas umas às outras por olhares 

externos às culturas que as protagonizaram. (SOUZA, 2002, p.17). 

 
Sobre o calundu, tendo a acreditar que é menos unívoco que o candomblé. O 

nome recobre práticas mais afastadas no tempo: se a mais antiga referência ao 

candomblé é de 1826, o calundu remonta ao século XVII - no mínimo a 1685, 

sendo-lhe por tanto anterior em mais de um século e meio. (SOUZA,2002, 

p.19). 
 

                                                           
12 SOUZA, Laura de Mello e. Revisitando o calundu. Ed. Humanitas, Universidade de São Paulo. São 

Paulo, 2002. 
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Não se pode deduzir que o Candomblé seja uma continuação dos calundus ou que 

seja o Candomblé uma instituição hierarquizada proveniente das práticas calundizantes, 

ambas estão permeadas do mágico, porém na cultura negro-brasileira “os orixás ou os 

voduns ou os iquices (bantos) não são entidades apenas religiosas, mas principalmente 

suportes sinônimos -  isto é, condutores de regras de trocas sociais”. (SODRÉ, 2019, 

p.57). No sentido de autoproteção da ameaça de desintegração, os variados grupos 

étnicos, nações, combinam-se institucionalmente com outros, gerando formações 

sintéticas e originais, fazendo da vivência de território para incluir uma dinâmica de 

comunicação entre os diversos sistemas e cultos. A cosmovisão que entende o Axé como 

força vital que é inerente ao sujeito, mas também pode ser adquirida, transmitida através 

de uma série de rituais, é uma dessas características sintetização. Também a noção de 

hierarquização dentro da religião precisa ser apontada como afirma Sodré: “a visão negro-

africana dá diferença desembocou em geral na homologia, enquanto que é a percepção 

indo-europeia do mesmo fenômeno resultou, quase sempre, na hierarquização e na 

segregação discriminatória". Tais diferenças não se prestam à configuração de relações 

de classe social”. (SODRÉ, 2019, p.90). 

 

(...) as diferenças adequavam-se a uma estratégia de reterritorialização, 

evidenciada no fato de que os negros jamais limitaram a sua "atração" cultural 

ao espaço físico dos terreiros. Estes, enquanto comunidades responsáveis pela 

preservação de um patrimônio mítico-cultural, sempre foram polos de 

identificação ou plataformas de penetração em espaços intersticiais, 

propiciando um desdobramento de suas matrizes simbólicas através de afoxés 

(grupos carnavalescos), congadas, maracatus, folias, grupos de samba. 

(SODRÉ, 2019, p.60). 

 

Nessa visão de reterritorialização que os Terreiros de Candomblés muitas vezes 

associaram suas divindades a santo Católicos, como ocuparam e desenvolveram 

Irmandades Negras associado a fé cristã aos Orixás, mas distinguindo as práticas. É a 

partir dessa perceptiva que pretendo analisar em quais sentidos o Afoxé se manifesta 

enquanto Candomblé de rua, tendo práticas ressignificadas dos povos de nação Ijexá, que 

apesar de não ter ritualistas religiosas próprias dentro do Candomblé, foi assimilado pela 

nação nagô, passa a se distinguir principalmente pelo ritmo tocado que ocupa as ruas. O 

Afoxé é um movimento que sai dos terreiros e vai às ruas, ou Candomblé de rua, é uma 

conceituação comum entre os principais estudiosos que se debruçaram sobre o tema. 

Entre eles temos Edson Carneiro (1974), Raul Giovanni Lody (1976), Antônio Risério 

(1981) e Raphael Rodrigues (1997). Esses pesquisadores em grande parte analisam o 
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afoxé enquanto manifestação folclórica e antropológica, utilizam de recursos ou de 

caminhos diferentes mas afirmam o mesmo: Afoxé é Candomblé de rua. 

 

(...)no campo das religiosidades baiana, nos terreiros de candomblé, nós 

sabemos que ai “tão” incorporado duas palavras importantes, a força e o axé. 

Então, o afoxé na verdade, ele vai pra rua levando a força do candomblé no 

espaço de rua. Mas, enganam-se aqueles que dizem que o afoxé é um 

candomblé de rua, não existe candomblé de rua, existe candomblé situado num 

determinado espaço territorial e existe o afoxé que vai pra rua lembrar que, se 

a proposta do candomblé é você vivê-lo aqui e agora é no espaço da alegria do 

carnaval que o afoxé, ou seja, a força do axé, que é à força da vida e da alegria 

vai pra rua. (BARBOSA, 2010, p. 50). 
 

Magnair Barbosa traz um trecho da entrevista do historiador Raimundo Sodré, que 

ressalva os candomblés em si, com sua estrutura físicas, seus fundamentos, todo seu 

aparato simbólico, ele não vai as ruas. O que vai à rua é uma parcela simbólica e parte do 

seu aparato, mas principalmente o que vai para as ruas é sua força, o seu axé, através de 

seus praticantes. Esse processo que se faz necessário enquanto força que circula, que 

movimenta e agita. É nesse sentido que se faz necessário conhecer o afoxé em suas 

variadas formas de manifestação, não só no contexto de sua origem que é multifacetado, 

mas entender como ao longo das décadas ele se modificou e adaptou as realidades e 

necessidades das populações pretas.  

Foi possível capturar a descrição de tipos distintos de afoxé ao longo das décadas, 

num movimento que foi registro pioneiro, como relato e documento, feito por Nina 

Rodrigues e Manuel Querino, os primeiros estudiosos a registrar as festas carnavalescas 

da Bahia no final do século XIX em jornais, e sendo uma fonte comum para os outros 

estudiosos. Nina Rodrigues foi médico 

legista, psiquiatra, escritor, antropólogo e etnólogo maranhense que desenvolveu seu 

trabalho principalmente na Bahia, adaptou as teorias eugenistas e do racismo cientifico 

para o contexto brasileiro formulando a ideia de degeneração da raça a partir da 

mestiçagem, desenvolveu a Antropologia Criminal, inclusive foi responsável pela análise 

craniológica de Lucas da Feira. Rodrigues analisou os grupos carnavalescos a partir do 

lugar de quem buscava nas entidades padrões de civilidade que fugissem as africanidade 

e “barbáries” incultas dos negros que figuravam em suas teorias. 

No sentido oposto, Manuel Querino figura como protagonista dos estudos da 

contribuição do africano na formação nacional e baiana, foi um baiano de Santo Amaro 

da Purificação, estudou desenho na Academia de Belas Artes, membro fundador do 

Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, trabalhou como jornalista, publicou tanto no 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Medicina_legal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Medicina_legal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Psiquiatria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Antropologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Etn%C3%B3logo
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IGHB, como lançou dois jornais que são Gazeta da Tarde chegando a fundar dois 

periódicos: A Província, criado em novembro de 1887 com duração até 1888, e o 

Trabalho, de fevereiro de 1892, no qual articulava sua militância pela causa do negro e a 

contestação ao racismo científico da época. Foi criticado por sua postura de investigador 

e pelo caráter empirista das suas pesquisas. Manuel Querino circulava entre Candomblés 

e colhia informações de Ialorixás, capoeiristas e pessoas do povo, participava das festas 

populares como o carnaval, dirigiu o clube carnavalesco Pândegos da África tecia 

considerações elogiosas às apresentações desse bloco em seus trabalhos. (SOUZA, 2015, 

p.) 

Rodrigues e Carneiro permitiram acesso a análises dos desfiles carnavalescos do 

final do século XIX, e registram parte do processo de transição entre o Entrudo e o 

Carnaval de rua, analisando os elementos africanos e as práticas, vista pela sociedade 

eurocêntrica, como incivilizadas e incultas. Dessa análise foi possível observar as 

descrições dos desfiles negros que buscaram se moldar aos padrões sociais da época, os 

clubes negros como os Pândegas da África e o Embaixada Africana. (BARBOSA, 2010, 

p. 50). Em contraposição a esses clubes, que construíam “verdadeira” estrutura e 

alegorias, representações africanas com seus carros, Nina Rodrigues critica outros grupos 

menores, que saiam dos Terreiros e provocavam uma enorme “bagunça” nos carnavais. 

Esses grupos não foram retratados com a nomenclatura afoxé, mas por suas características 

remetem as práticas dos mesmos. Essa descrição indicia uma prática religiosa que 

tradicionalmente realizava a saída dos terreiros para celebração nas ruas, com ritos 

específicos que correspondia a determinados preceitos.  

Seria principalmente a ritualística em torno do Orixá Exu e das entidades da rua, 

ou também noturnas, a saudação com a prática do Padé de Exu, grande Orixá patrono das 

festas, quem garante a proteção nas ruas, é quem ameniza ou potencializa os conflitos. A 

ritualista pode variar de acordo com as outras divindades que se queira saudar ou 

homenagear, mas quando se trata de Exu é ritualizado os elementos básicos de suas 

oferendas são a farinha de mandioca ou de fubá, o azeite de dendê, a cachaça, algumas 

vezes charutos e cigarros. É feita a farofa de azeite de dendê, assim como a farofa com 

cachaça, e despacha-se, entrega-se na rua, seja em aguidas, vasilhas feitas de barro, como 

lançadas ao tempo. Podendo-se acrescentar pipoca, milho branco e outros elementos que 

correspondam aos preceitos de cada Orixá. 
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A escolha ou permissão, desses desfiles acontecerem durante o carnaval é uma 

discussão em torno da participação dos negros nas festas de Reis ou Reisado, o que é 

apontado por Magnair Barbosa, porém fica em suspenso a validade dessa informação, 

muito atrelado as idas e vindas de proibições, de tentativas de controle e manutenções em 

relação a presença e as formas de manifestações afro-brasileira. Todos esses processos 

estariam atrelados ao movimento de controle e de resposta popular contra esse controle. 

Do fim do Entrudo, do afastamento das práticas africanas da festa de Reis, da criação dos 

desfiles nos carnavais e do consequente alinhamento aos padrões civilizatório dos clubes, 

os afoxés estariam associados as práticas desviantes do Candomblé, como pensava a elite 

política, mas que teriam conquistado espaço da rua durante o carnaval, considerando que 

a rua já era um espaço comum para os negros, como trabalhadores. 

No intervalo que perpassa das décadas de 1930 a 1970, num processo entre duas 

ditaduras que, cada uma ao seu modo, reprimiram e sucumbiram manifestações da 

população negra passou a enfrentar de forma mais dura com o racismo estrutural, para 

além dos espaços de disputa da Primeira República. Houve um processo de 

invisibilização proporcionado pela falsa ideia de Democracia Racial, ideologia 

largamente difundida que pregava a harmonia racial no Brasil, em que negros, indígenas 

e brancos viviam em igualdade de condições e oportunidades. Essa ideia funcionava 

principalmente para silenciar a população negra e dificultar qualquer tentativa de 

reivindicação política ou social. 

Apenas com o processo de fim da Ditatura Civil Militar, da Redemocratização 

política brasileira, em que muitos grupos políticos e sociais puderam sair da criminalidade 

imposta pelo regime, a lei da Anistia implementada, houve a reanimação dos movimentos 

sociais ao longo dos anos de 1970 e 1980. Mesmo antes desse processo, no contexto 

internacional os movimentos de libertação colonial em África Negra provocaram diversas 

manifestações no quesito identitário e cultural nos negros brasileiros também nos anos de 

1970, como também os movimentos raciais estadunidenses, como os Panteras Negras e 

os movimentos dos Direitos Civis. Houve um fôlego para a animação dos movimentos 

negros no Brasil alicerçados na percepção de que o negro brasileiro, também vivia em 

estado de opressão e que era possível reivindicar melhores condições.  

No contexto das movimentações em África é que voltam a ressurgir os Afoxés na 

Bahia, por volta do ano 1949 surge Os Filhos de Gandhy, escrito com Y, composto por 

um grupo de trabalhadores do porto de Salvador que homenageiam o Mahatma Gandhi, 
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grande líder libertador da Índia, que também impulsionou um processo de libertação das 

nações africanas. Os Filhos de Gandhy sucumbem também durante o período ditatorial, 

mas com situações que estão para além das problemáticas do regime, e só retorna nos 

anos de 1970, em conjunto com outros grupos como o Ilê Aiyê e o Badauê. Esses grupos 

retornam com um novo modelo de afoxé, sofrem influencias outras, como do Soul Music, 

do Reggae Music, para além das questões políticas, como o Movimento Negro Unificado, 

que nesse período tem posições firmes no que diz respeito a definições de como deveriam 

seguir as movimentações dos negros, um grupo de cunho intelectual e acadêmico que 

muitas vezes não esteve próximo de movimentos populares como os afoxés. Existem 

nesse novo processo de afirmação dos afoxés outras formas de associação com o 

Candomblé e com a Mãe África, novos modelos e padrões identitários estão sendo 

forjados. 
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CAPÍTULO III 

ENTRE A POMBA QUE FAZ A FESTA DA COMUNHÃO E OS 

MALÊS QUE FAZEM GUERRA E BUSCAM LIBERTAÇÃO, 

EXISTE UM AFOXÉ: AFOXÉ POMBA DE MALÊ EM CONTEXTO 

HISTÓRICO. 

 

É importante identificar como em Feira de Santana ocorreram os processos de 

desenvolvimento e de consolidação das Religiosidades de Matrizes Africanas de como a 

partir desse contexto o Afoxé Pomba de Malê nos anos de 1980 ressignificou e criou, 

enquanto uma forma de expressão da negritude, os elementos simbólicos afro-brasileiros. 

A partir da análise da presença africana na cidade e de como sua elite política desenvolveu 

e implementou seus projetos de modernização, ao longo do século XX que definiram as 

problemáticas e os desafios para a sobrevivência de negros em seu território.  

 

3.1 - SE EM FEIRA DE SANTANA TEM NEGROS, ONDE CRIAM 

SUA ARTE? SUBÚRBIOS FEIRENSES E UMA RUA NOVA, O CANTO 

NEGRO. 
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Mapa 01: Mapa atual de Feira de Santana com a disposição dos bairros, demarcadas as regiões onde já 

foram a Estrada do Calumbi, o Tanque do Urubu e o Tanque da Nação. FREITAS, Nacelice Barbosa. 

Descoroamento da princesa do sertão; de “chão” a território, o “vazio” no processo da valorização do 

espaço. Tese (doutorado em Geografia) Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2014. 

 

Das regiões centrais da cidade de Feira de Santana, construída em torno da Igreja 

da Nossa Senhora Sant’Ana, onde atualmente são a Rua Conselheiro Franco, a Rua de 

Aurora, a Avenida Senhor dos Passos, a Rua Marechal Deodoro e a Rua Sales Barbosa, 

um pouco mais tarde a Avenida Getúlio Vargas, e imediações do bairro Kalilândia, eram 

além de centro comercial e território da grande feira semanal, reduto dos grandes casarões 

e local das grandes moradias das classes altas, como também espaços de socialização, dos 

clubes, cinemas, teatros. Nos anos de 1930 e 1940, as outras regiões da cidade eram 

ocupadas principalmente por fazendas, chácaras e habitações empobrecidas. Essas áreas 

então chamadas de Subúrbios, foram sendo forjados principalmente a partir da 

proximidade do centro comercial e das formas de trabalho possíveis na época, mas 

também nas condições de moradia cabíveis, seja pelo aluguel, pelo aforamento, como da 

compra ou conquista de terras a partir das relações de trabalho que não estavam muito 

Estrada do Calumbi Rua Nova 

Tanque do Urubu Tanque da Nação 



44 
 

distantes da escravidão. A necessidade imposta pela elite política e econômica de 

modernizar a cidade, perpassava não só em redefinir as práticas e a presença no centro da 

cidade, mas a partir dele desenhar os lugares sociais, como afirma Ana Maria Carvalho 

Oliveira: 

(...) na Feira de Santana dos anos 50 e 60 do século XX ocorreram disputas 

entre a adoção de novos hábitos e a manutenção de costumes tradicionais, 

havendo, em alguns casos, rompimento e, em outros, interação. Naquela época, 

registrou-se a busca da organização de determinados espaços citadinos de 

forma que a racionalidade, uma das marcas da consciência da modernidade, 

tornou-se fundamental nos projetos e ações da administração pública. 

(OLIVEIRA, 2008, p.26.). 

 

A consciência da modernidade, forjada pela racionalidade das ditas elites 

dirigentes, excluíam grande parte da população dos seus planos de expansão de uma vida 

urbana, essa exclusão era dada pela estigmatização dos espaços que não conseguiam 

controlar principalmente pela incapacidade ou desinteresse de investimentos através de 

políticas públicas, como também pela perseguição à um conjunto de práticas sociais 

atreladas aos trabalhadores, aos desvios culturais que remetessem a ruralidade e aos ideais 

católicos de moralidade, como as táticas de sobrevivência consideradas pela elite, como  

desviantes. Algumas localidades eram consideradas Subúrbio em Feira de Santana, 

partindo das memórias de Antonio do Legadinho, apontadas por Clóvis Ramaiana13: 

“Ruas, bairros, pequenos povoados, acidentes geográficos e, inclusive fazendas aparecem 

como ‘subúrbios’ (...) a noção de que a vasta área dita suburbana seria uma mesma coisa, 

algo opaco, sem diferenças”. (OLIVEIRA, 2011, p.167). Complementando Antonio de 

Legadinho destaca: 

Na Feira da década de 30, o centro da cidade era limitado por quatro 

ruas, as quais eram circundadas pelos pequenos bairros (conhecidos 

como pontas de ruas) de Pedra do Descanso, Tanque da Nação, 

Barroquinha, Alto do Cruzeiro, Calumbi, Baraúna, Nagé, Minadouro, 

Queimadinha, Boa Viagem, Rua do Fogo, Rodagem e Olhos D’água. 

(OLIVEIRA, 2011, p.168). 

 

Dessas áreas citadas o que mais chama atenção é a proximidade que possuem do 

então centro da cidade, centro esse que de acordo com Oliveira era “um pequeno 

território, palco privilegiado para poucos residentes”. (OLIVEIRA, 2011, p.168). Mesmo 

sendo pequeno o palco, a encenação da modernidade contava com a força dos poderes 

públicos e principalmente com a constância da influência da imprensa local. Clóvis 

                                                           
13 OLIVEIRA, Clovis Frederico Ramaiana Moraes. “Canções da cidade amanhecente”: Urbanização, 

Memórias urbanas e silenciamentos em Feira de Santana, 1920-1960. Tese (Doutorado) – Universidade 

de Brasília. Programa de Pós-graduação em História, Brasília, 2011. 
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Ramaiana14 traça um contexto histórico para a produção dos jornais em Feira de Santana 

e aponta para um dos principais objetivos dos mesmos que era combater a ignorância, 

demarcando que não só o “contexto de uma sociedade com índices de analfabetismo 

extremamente altos” exigiam o caráter de combate, “a construção de uma memória letrada 

assumia a função de elemento de conflito com os aspectos tradicionais da cultura 

brasileira”. (OLIVEIRA, 2000, p.58). Complementando sobre os periódicos feirenses 

Oliveira destaca: 

Os jornais feirenses neste trabalho não são pensados enquanto registro de 

urna certa História da cidade, antes são vistos como elementos de 

estruturação dos projetos de organização da vida urbana partindo de uma 

perspectiva que se pretendia civilizada. Ao mesmo tempo em que foram 

veículos de falas pretensamente modernizadoras, eles próprios foram 

personagens que sofriam as mudanças que propunham. (OLIVEIRA, 2000, 

p.59). 

Os periódicos não eram apenas instrumentos de divulgação de informações ou de 

alfabetização, eram principalmente o veículo de ideias modernizantes pautados 

principalmente pelos princípios de modernidade forjadas na Europa, e nesse sentido que 

a “ignorância” não era apenas uma questão de letramento, “os jornalistas atribuíam a si 

mesmos no processo de lançar as luzes que iriam traçar os caminhos para a sociedade”, 

pretendendo substituir uma sociedade rural por outra “Iluminada” pelos ideais do 

progresso. Mas o conceito de ignorância também assume um substituto para demarcar as 

questões raciais, para evitar maiores tensionamentos após a abolição, práticas e costumes 

de negros e negras, silenciando ou amenizando os conflitos, passam a compor a 

homogeneidade do atraso, do incivilizado, evitando referências a africanidade ou a cor. 

(OLIVEIRA, 2000, p.59). 

No tocante a desafricanização, Alberto Heráclito Ferreira Filho 15 apresenta o 

conceito analisando a realidade soteropolitana, contudo, algumas práticas se aproximam 

na realidade feirense. Uma nova forma de ocupar as ruas, higienizar os espaços públicos, 

principalmente da “predominante tez escura da população, os costumes africanizados 

largamente difundidos, a “licenciosidade” das mulheres pobres”. (FERREIRA FILHO, 

1999, p. 242). Os padrões de uma nova sociabilidade em Feira de Santana não poderiam 

explicitar o caráter racial, era preciso reformar os costumes sem atacar os sujeitos que 

                                                           
14 OLIVEIRA, Clóvis Frederico Ramaiana Morais. De Empório a princesa do Sertão: utopias 

civilizatórias em Feira de Santana (1893-1937). Salvador, 2000. Dissertação (Mestrado em História). 

Universidade Federal da Bahia. 
15 FERREIRA FILHO, Alberto Heráclito. Desafricanizar as ruas: Elites letradas, mulheres pobres e 

cultura popular em Salvador (1890-1937). Revista Afro-Ásia, 21-22. (1998-1999), 239-256.   
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eram grande maioria na cidade. As disputas em torno dos ideais de modernidade que 

tinham os jornais como principais propulsores, materializavam-se a partir das ações dos 

poderes públicos, através, também, de obras públicas.  

 

(...) alguns projetos e instituições planejados e/ou criados no período mediante 

ações do executivo municipal e estadual se tornaram representativos da 

perspectiva racionalizada da urbe, agindo sobre o espaço urbano e sobre os 

hábitos dos moradores. Entre estas instituições/projetos se destacaram: o 

Fórum Felinto Bastos, a Estação Rodoviária, os Currais Modelo, o Código 

Tributário do Município, o PDLI, Semana Inglesa, e o Código de Edificações 

Do Município. (OLIVEIRA, 2008, p.27). 

 

Beleza urbana, imponência dos prédios públicos e das casas residenciais, 

movimento e vulto comercial, grau de instrução, visto haver duas escolas 

normais, dois colégios, dois ginásios, escolas de comércio e de contabilidade, 

seminário, escolas de datilografia, corte e costura, arte culinária, cursos de 

admissão, de línguas, de música, órgãos de imprensa, estação de rádio, clube 

social, três filarmônicas, moderno hospital, serviço de águas, um excelente 

orfanato que era o Asilo Nossa Senhora de Lourdes. (OLIVEIRA, 2008, p.56). 

 

Na proporção que a cidade precisava expandir seu território urbanizado ela 

passava a anexar áreas indicando novas funcionalidades, assim a “noção de distância e 

vazio, importantes para uma definição de cidade, oferecia uma ideia de suburbano como 

algo a ser conquistado, ocupado, tornado próximo”. Porém, próximo apenas quando 

agregados valores principalmente no desenvolver econômico, fora isso, “os subúrbios 

eram representados como uma zona desconhecida, de habitantes com hábitos pouco 

recomendáveis”. (OLIVEIRA, 2011, p.168). Esses sujeitos só eram vistos quando 

assumiam condutas divergentes aos ideais civilizatórios, principalmente quando infligiam 

as leis, elaboradas justamente para engessar qualquer prática que remetesse ao passado 

rural, incluindo aqui a escravidão personalizada pela presença dos negros e negras. É 

nesse sentido que Ana Maria Carvalho nos alerta afirmando “Uma coisa é a cidade 

concreta [na sua condição física] e outra coisa é o discurso sobre a cidade, isto é a sua 

invenção enquanto categoria social” (OLIVEIRA, 2008, p.75).  

O discurso de cidade progressista e moderna tinha o alcance muito maior do que 

a realidade vivida. Feira de Santana vivia sim, um período de crescimento em sua 

urbanidade, no desenvolvimento de seu comércio e também se transformaria em polo 

atrativo no que tange a educação, a arte e a cultura, mas principalmente atraia sujeitos 

desejosos de trabalho, oriundos de cidades circunvizinhas, como também do Recôncavo 

Baiano e de outros Estados do Nordeste. A realidade concreta era que, apesar de ocupar 

o status de segunda maior cidade do Estado da Bahia, desbancando a cidade de Cachoeira, 

Feira de Santana não possuía estrutura física urbanística, nem tantos espaços de trabalhos 
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para absorver todo contingente migrante. Nesse sentido Ana Maria Oliveira aponta alguns 

dados importantes: 

De acordo com os dados do IBGE, entre os anos de 1950 e 1960, ocorreu um 

aumento considerável da população do município de Feira, havendo um 

crescimento em torno de 32,23%. Já entre as décadas de 60 e 70, o acréscimo 

foi de 34,09%. Considerando apenas a população urbana, o aumento é 

surpreendente. Em 1950, a população era de 34.277 habitantes e, em 1960, 

atingiu 69.884 habitantes; em 1970, chegou a 134.263 habitantes. A taxa 

geométrica de crescimento anual foi de 3,80% entre 1950 e 1960 e de 4,60% 

entre 1960 e 1970, respectivamente superiores às taxas de crescimento da 

Bahia e do Brasil. O aumento populacional implicou um aumento da taxa da 

densidade demográfica da cidade: esta, nos anos 50, era de 80.12 hab./km², 

e nos anos 60, atingiu a 105.94 hab./km² 52. (OLIVEIRA, 2008, p.62). 

 

A observação desse crescimento aponta para uma série de dificuldades 

encontradas, tanto pelos agentes governantes em criar estratégias de absorção 

direcionando para trabalho, áreas de moradia, como dos migrantes em conseguir 

estabelecer-se numa cidade que mesmo com algumas oportunidades não possuía 

condições matérias de lidar com tamanho contingente. Os subúrbios consistiam em 

principal refúgio, “áreas como o Barro Vermelho (atual Bairro da Rua Nova), 

Queimadinha e Chácara São Cosme foram aos poucos identificadas como locais onde os 

migrantes se constituíam em maioria, chegando a Chácara São Cosme a ser conhecida 

como bairro dos pernambucanos”. (OLIVEIRA, 2008, p.82). Cruzando essas informações 

com a impressão de Eurico Alves de que os negros migrantes do litoral traziam práticas 

nagôs a cidade, passo a questionar sobre a etnicidade dos migrantes oriundos das regiões 

do Norte, os nortistas, no imaginário comum são geralmente mestiços, nem branco, nem 

pretos, mas sempre com traços mais próximo do branco, com pele abrasada da incidência 

solar do sertão.  

Enquanto aos migrantes pernambucanos, paraibanos, maranhense e dos demais 

Estados nordestinos que vieram para Feira de Santana, como podem ser caracterizados 

etnicamente? São enquadrados nesse estereótipo construído pelas mídias da estética do 

nordestino? Quais aparatos culturais trouxeram para a cidade? Esses questionamentos 

surgiram também a partir da afirmação de Ana Maria Oliveira sobre a Rua Nova: “era 

uma fazenda pertencente a D. Ernestina Carneiro Ferreira da Silva, conhecida como D. 

Pomba. Por volta de 1950, as suas terras foram ocupadas por imigrantes paraibanos, 

pernambucanos e alagoanos”. Essa informação levou a pensar na possiblidade de que a 

maioria desses imigrantes fosse afro-brasileiros, não só das regiões do Recôncavo e dos 

sertões mais interioranos, mas que esses migrantes do Nordeste descoloridos pelo 

silenciamento e pela lógica do “empardecimento” trouxeram as variações culturais da 



48 
 

presença africana nas demais regiões nordestinas. Apesar do levantamento dessa questão, 

foge às delimitações desse trabalho aprofundar nessa investigação, sendo necessário uma 

busca minuciosa dos registros deixados por esses migrantes. O que temos enquanto 

consenso na historiografia é a rede de apoio articulada na cidade para receber os viajantes 

e esse é um ponto importante para compreender as formas de sociabilidade que apontam 

para a possibilidade de surgimento do Afoxé. 

 

Os bairros suburbanos serviram, desse modo, paulatinamente, como referência 

para outros trabalhadores, que seguiam os passos daqueles que já haviam se 

estabelecido, e tinham então algo a oferecer aos recém-chegados – parentes, 

amigos e conhecidos conterrâneos. Ao chegar na terra estranha, podiam 

receber um abrigo, em um ambiente mais favorável e acolhedor do que os 

primeiros haviam encontrado. (SANTA BÁRBARA, 2007, p.56). 

 

Reginildes Santa Bárbara16 chama atenção também para o “o número da 

população flutuante, composta por diversos sujeitos sociais, de caminhoneiros à 

“nortistas” que fugiam da seca”, mas principalmente para aqueles que optavam por ficar, 

seja pela falta de recursos para continuar a viagem rumo ao Sudeste ou Sul do país, ou 

por encontrar em Feira de Santana condições possíveis de sobrevivência, principalmente 

pela rede de apoio dos familiares. Mesmo assim as oportunidades eram quase sempre 

restritas a atividades laborais ligada, no caso das mulheres, as atividades domesticas, 

trabalhar para famílias ricas, como lavadeiras de ganho, feirantes, “‘manocagem’ do fumo 

ou com o ‘destalo’ do feijão”, inclusive a prostituição, serviços que estavam vinculados 

à margem das demandas urbanas. (SANTA BÁRBARA, 2007, p.96). No tocante ao 

caráter étnico racial da população Reginildes Santa Bárbara aponta:  

  

Em 1950, houve um aumento na porcentagem da população classificada como 

“branca”, que passaram a compor em torno de 17 por cento dos munícipes 

feirenses (18.467 pessoas); os classificados como “pretos” eram, então, 36.517 

pessoas, ou seja, 34 por cento da população, enquanto que os “pardos” 

representavam aproximadamente 49 por cento (51.991 habitantes). Se os 

indivíduos classificados como brancos estariam entre aqueles possuidores de 

maior prestígio social e das maiores fortunas e negócios, além de serem a maior 

parte dos profissionais liberais, os negros – pretos e pardos -, por seu turno, 

ainda amargavam a forte herança da escravidão e vivenciavam as barreiras 

impostas pelo preconceito racial. Eles executavam as ocupações mais pesadas 

e socialmente desqualificadas, dentre as quais estavam as de trabalhadores 

domésticos, vaqueiros e roceiros. Alguns negros, contudo, principalmente os 

pardos, conseguiram ascender algumas posições na hierarquia social, 

chegando a possuir certa expressão política na cidade. (SANTA BÁRBARA, 

2007, p.12). 

                                                           
16 BARBARA, Reginilde Rodrigues Santa. O Caminho da Autonomia na conquista da dignidade: 

Sociabilidades e conflitos entre lavadeiras em Feira De Santana – Bahia (1929-1964).Dissertação 

(mestrado) – Universidade Federal da Bahia, Salvador-Ba, 2007. 
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Direcionando de forma explicita para o caráter étnico da subalternização dos 

trabalhadores, mas também para quem ocupava, e ainda ocupa, os subúrbios feirenses, 

Santa Bárbara destaca que 34% da população foi classificada como negra e 49% como 

parda, sendo essa categoria maioria, não sendo um grupo étnico propriamente dito, 

sujeitos que compunham muito mais o não lugar, claros de mais para serem pretos, pele 

e traços marcados de mais para serem brancos, os mestiços civilizados, concretização do 

projeto de apagamento dos grupos indígenas e distanciamento dos povos africanos. Beto 

Maravilha17, compositor e cantor do Pomba de Malê, quando compôs a música Deusa do 

Ébano do Pomba, incluiu a frase “não é cravo, nem é canela18”, fazendo uma referência 

a personagem Gabriela do autor Jorge Amado, demarcando o lugar, “o povo tem mania 

de dizer que a gente é pardo, é moreno. Outro dia cai nessa linguagem, a gente é negro”.  

Sendo os sujeitos não tão retintos, eles não deixavam de ocupavam as regiões 

marginalizadas da cidade e vivenciar o racismo, tendo alguns poucos conseguido 

conquistar espaços sociais de destaque. Como podemos ver num trecho da obra literária 

O Bicho que chegou a Feira19, Antão o protagonista, vive de forma horas consciente, 

outra não, com a dúvida de seu pertencimento étnico: 

 

O próprio Antão partilhava às vezes com força desse sentimento, filho que era 

de negra liberta. Mas não era inteiramente negro, havia a meia-parte 

portuguesa de um avô, a terça parte cabocla de um pai que conhecera pouco. 

Envelhecendo, dava-se conta agora de que sempre tentara passar por cima do 

parentesco escravo. Achava-se exemplo típico de moreno, até que um dia, já 

ia embora a infância, foi designado por um estranho como “mulato”. Pela 

primeira vez, experimentava na voz do outro a estranheza da diferença, que 

passou a sentir como desvantagem a ser superada. (SODRÉ, 1991 p.17).  
 

A personagem Antão aqui ocupa o lugar do arquétipo do pardo ou do mestiço que 

busca na branquitude a validação social, mas também de chances de ascensão econômica, 

mesmo essa sendo muito limitada. Negros e pardos ocupavam praticamente os mesmos 

espaços, seja nas moradias como nas formas de trabalho, mesmo que os mecanismos do 

racismo fossem acionados para demarcar as diferenciações e as poucas oportunidades, a 

condição de trabalhadores empobrecidos era uma condição quase intransponível para a 

maioria. É assim que Feira de Santana moderna determinava seus espaços, “além da 

espessa cortina de preconceitos, as formas de organização comunitária foram criticadas”, 

                                                           
17 Beto Maravilha  
18 Canção Deusa do ébano do Pomba. Beto Maravilha. 
19 SODRÉ, Muniz. O Bicho que chegou a Feira. Livraria Francisco Alves Editora. Rio de Janeiro, 1991. 
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e as formas de organização suburbanas são perseguidas também na lógica do racismo 

aplicado através dos discursos civilizatórios, “os saberes nascidos do passado africano e 

indígena criminalizados, as seculares construções de casas proibidas. A cidade produziu 

uma norma culta, codificou-a e exportou-a para as regiões vizinhas, cobrou adesões, 

puniu transgressões”. (OLIVEIRA, 2011, p.204). 

Desse complexo mosaico de exclusões, preconceitos e silenciamentos os 

subúrbios forjaram-se como espaços propícios a germinação das mais diversas 

manifestações culturais, superando a percepção do espaço como algo que deve ser 

submetido ou melhor aproveitado, a ausência de representações intelectuais, como afirma 

Sodré, permite que deixem “de lado as afetações simbólicas que na cultura opera o 

espaço-lugar, o território, enquanto força propulsora, enquanto algo que possa engendrar 

ou refrear ações”. (SODRÉ, 2019, p.14). Os subúrbios enquanto espaços vazios no que 

tange ao controle estatal, é território próprio para criação dos seus próprios símbolos, da 

construção de seus sentidos. O Afoxé Pomba de Malê brotou numa terra nova semeada 

por gente de diversas regiões, com necessidades materiais e principalmente com urgência 

de pertencimento.  

Feira de Santana por si só apresentava condições para fixação de migrantes, é 

inegável que por volta de 1950 e 1960 um grau de desenvolvimento econômico 

considerável, o comércio representava a pujança da cidade, “sua localização no 

entroncamento das principais estradas entre a costa e o sertão fizera progredir como centro 

comercial líder do interior”. Depois da capital Salvador, Feira era o “palco no qual se 

divulgavam as benesses do viver na grande cidade, sendo o comércio sua principal 

vitrine”. Com a construção dos “eixos de ligação rodoviária” e o desenvolvimento do 

Sudeste e a passagem da mão de obra do Nordeste para trabalhar nessas industrias, Feira 

de Santana tornara-se ainda mais atrativa (OLIVEIRA, 2008, p.51). Como afirma Ana 

Maria Oliveira: 

Dentre as principais rodovias concluídas no período, destacava-se a Rio-Bahia 

(BR-116), a qual foi aberta em 1950, tendo sua construção iniciada em 1941 e 

o seu asfaltamento completo em 1963, e a Bahia-Feira, ou Feira-Salvador (BR-

324), cujo asfaltamento foi concluído em 1960, sendo este um velho sonho dos 

feirenses, cuja efetivação possibilitou que o deslocamento para a capital se 

realizasse a partir de então em apenas três horas e meia. (OLIVEIRA, 2008, 

p.19). 

 

Feira de Santana já exercia seu caráter capitalista atribuído principalmente ao forte 

acumulo de riqueza proveniente da atividade pecuarista, “tendo contraditoriamente o 

curral como elemento básico da expansão urbana e condição de valorização do espaço 



51 
 

que, antes reserva de valor, confirma-se como centro econômico do vasto sertão”. 

(FREITAS, 2014 p. 239). No sentido de demostrar como a cidade de Sant’ana 

consolidava-se enquanto centro urbano apropriado para receber investimentos voltados 

para o maior desenvolvimento capitalista Nacelice Freitas20 aponta como a construção 

das rodovias interligadas as principais vias urbanas da cidade, não só afirmaram o 

alinhamento da cidade com o desenvolvimento capitalista, mas potencializaram o caráter 

econômico desta, como também tornou principal caminho de interligação entre sertões e 

litorais. Sendo assim “submetida ao domínio do capital, e à medida que se submete ao 

seu domínio, assume caráter utilitário para este, passa a ser escala do capital e, por mais 

que seja fixa a capacidade de se expandir, rompe os limites geográficos”. (FREITAS, 

2014, p. 216). 

As desigualdades ampliadas na cidade “por conta da distribuição diferenciada dos 

serviços de infraestrutura, instituindo uma separação por diferenciação”, centro para os 

ricos, periferias para os pobres, traz à tona o processo de urbanização com sentido 

desigual próprio do capitalista, e principalmente como esse avanço sustenta e amplifica a 

manutenção do empobrecimento de afrodescendentes. (FREITAS, 2014, p. 219). Freitas 

aponta à materialidade produzida socialmente com base econômica e política, num 

demarcado espaço geográfico, “mercadoria a ser consumida, fonte de riqueza, e objeto 

visível da luta de classes, forma concreta da tríade – capital-trabalho-espaço – para 

explicação da essência das relações sociais”. (FREITAS, 2014, p. 240). Essa lógica 

aponta uma explicação para o poder atrativo da cidade de Feira de Santana, mas ainda é 

preciso compreender porque as outras regiões perderam seu poder de fixação. Das 

condições que provocaram migrações do Recôncavo, e outras regiões do Nordeste, foi a 

centralidade da escravidão como modo de produção essencial para o desenvolvimento 

econômico das regiões e o processo de transição do trabalho escravo para o trabalho livre 

como uma das grandes problemáticas enfrentadas pelo sistema econômico vigente: 

 

Para as sociedades herdeiras da escravidão e de capitalismo tardio, como a 

brasileira, essas mudanças, de um lado, parecem encerrar o ciclo do modelo 

resultante da passagem de uma sociedade baseada fundamentalmente no 

trabalho escravo, para outra baseada no trabalho livre, com o progressivo 

predomínio do assalariamento. De outro, põem em trajetória ascendente a 

precarização das condições de trabalho, sobretudo daqueles que já foram 

excluídos durante a primeira transição. (CUNHA, 2004, 09). 

                                                           
20 FREITAS, Nacelice Barbosa. Descoroamento da princesa do sertão; de “chão” a território, o “vazio” 

no processo da valorização do espaço. Tese (doutorado em Geografia) Universidade Federal de Sergipe, 

São Cristóvão, 2014. 
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É preciso analisar de forma ampla as relações entre subúrbio e centro da cidade 

para compreender as motivações que levam a surgir os afoxés, como também apontar o 

caráter étnico dos migrantes e da pobreza em Feira de Santana não apenas como pontual, 

mas processos direcionados para determinados sujeitos ou áreas da cidade, e as 

perseguições, os conflitos e negociações, os desvios e imposições em torno da 

urbanização e modernização da cidade, que estão direcionadas ao desenvolvimento do 

Capital, tem relação intrínseca com as demarcações de diferenciações a partir da 

identidade. Cada região não central da cidade teve seu surgimento e desenvolvimento a 

partir de necessidades especificas atreladas diretamente ou não ao desenvolvimento 

econômico da cidade, bairros como Chácara São Cosme, Tomba, Cruzeiro, Barroquinha, 

Queimadinha, Campo Limpo, todos dos mais antigos bairros dotados de historicidade 

próprias e também pertencente a história afro-brasileiro que precisa ser reconhecida e 

demarcada, em muitos deles com suas comunidades de Religiosidades De Matrizes 

Africanas e também com manifestações festivas, seja Afoxés, Escolas de Samba ou 

Blocos Afros, como também Capoeira, grupos de Samba e Maculelê. No processo de 

reconhecer a Rua Nova como um canto negro em Feira de Santana, a todo momento a 

ideia de canto ganhava amplitude e se relacionava com outras áreas da cidade. O menor 

recorte espacial possível para compreender a dinâmica do bairro com a cidade é analisar 

sua localização na Estrada do Calumbi, da “morena novinha”, que tem cheiro da planta 

esmagado nas mãos e que tem um grande avental onde guarda tudo. 
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3.1.1 A Estrada do Calumbi, do Tanque da Nação, das Fazendas, 

minadouros e uma Nova Rua. 

  

Figura 1: Tanque da Nação em 1940. Fonte: Site da Prefeitura de Feira de Santana.21  

 

Na fotografia de 1940 é possível ver o fundo e o telhado da antiga Santa Casa de 

Misericórdia, onde também foi usada pelo Capelão durante a Ditadura Civil-Miliar 

iniciada em 1964, foi o abrigo Palácio do Menor, e atualmente está em ruinas, mesmo 

sendo anexado ao Serviço Social do Comércio – SESC. Muito próximo a Igreja Matriz, 

é perceptível as cercas sendo usadas como varal com várias roupas secando, estando uma 

das lavadeiras na margem agachada, provavelmente lavando enquanto um grupo de 

crianças brincam na água e uma extensa área verde. Essa imagem apresenta uma 

concretude para o que Ivannide Santa Bárbara relata em entrevista, sendo ela antiga 

moradora da Rua Nova dos treze aos vinte e seis anos. Foi lavadeira, filha de lavadeira, 

professora do magistério, ingressou no Movimento sindical e filiou-se ao Partido dos 

Trabalhadores, passou a desenvolver consciência racial e ingressa no Movimento Negro, 

ajudou a fundar a Frente Negra Feirense – FRENEFE, através do qual inicia contado com 

os Afoxés de Feira de Santana, incialmente o Pomba de Malê, também o Afoxé Filhos da 

Luz e outros.  O que viveu durante a adolescência, tendo chegado por volta de 1963 a 

região e tendo vivido até seus vinte e três anos de idade, falando da Rua Nova, mas 

também de toda essa região do Calumbi: 

                                                           
21 TANQUE da Nação, in: http://www.feiradesantana.ba.gov.br/servicos.asp?titulo=O-TANQUE 

DANA%C3%87%C3%83O.html&id=38&link=secom/noticias.asp&idn=16885#noticias. Acessado em: 

10.06.2022 às 09:05. 

http://www.feiradesantana.ba.gov.br/servicos.asp?titulo=O-TANQUE%20DANA%C3%87%C3%83O.html&id=38&link=secom/noticias.asp&idn=16885#noticias
http://www.feiradesantana.ba.gov.br/servicos.asp?titulo=O-TANQUE%20DANA%C3%87%C3%83O.html&id=38&link=secom/noticias.asp&idn=16885#noticias
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Era um bairro como qualquer outro porque eu não tinha consciência de 

pertencimento assim, aquela coisa mesmo do adolescente, e adolescente de 

periferia né?! Eu vivia com os jovens, e as jovens dali da minha rua, a gente 

vivia agrupado ali o tempo inteiro e brincava muito, fazia muita festa, e... era 

uma maravilha pra gente, eu não tinha nem uma... eu não tinha consciência 

suficiente pra fazer crítica por exemplo pra desatenção do município pra com 

as periferias, eu não tinha essa consciência. Quando lá cheguei não 

existia...nada... porque eu morei na Tomé de Souza, que é Calumbi, aquela rua 

principal que faz parte da Rua Nova também, é... não tinha calçamento, era 

tudo... não tinha água encanada a gente carregava água na cabeça, pra beber a 

gente pegava na igreja da Matriz, e pra gastar, pro consumo diário era do 

Tanque da Nação, lá na cabeça. Mas pra nós era uma festa, a gente não tinha 

aquilo como uma coisa pela qual a gente tivesse que lutar, pra mudar aquilo, 

não tinha consciência, tava dado, prazerosamente, entendeu?! 22(IVANNIDE 

SANTA BÁRBARA. Entrevista concedida em 22.05.2022). 

 

Ivannide Santa Bárbara afirmou que a ausência de consciência daquilo que estava 

sendo vivido, principalmente pela tenra idade, pela condição de periférica, mas 

principalmente porque não havia outra perspectiva possível ou alcançável.  O fato de fazer 

do cotidiano festa, aproveitar as sociabilidades forçadas pela necessidade da rua ser 

extensão da casa, amenizava as dificuldades encontradas no viver suburbano. Santa 

Bárbara que também foi lavadeira, filha de lavadeira, apresentou uma descrição do 

cotidiano que aproxima o viver urbano feirense com as práticas de vivência rurais, indicio 

de uma urbanização incipiente, mas principalmente demonstra o quando a Estrada do 

Calumbi era uma artéria essencial para a cidade. De forma semelhante Sodré aborda em 

literatura:  

Tanque do Urubu.  

Nunca se soube por que os negros e a gente muito pobre de Feira haviam se 

agrupado ao longo dos anos na saída sul da cidade, já que existiam outras zonas 

de ocupação possível nos arredores. O fato é que ali havia gente antiga, gente 

nova, todos identificados com o bairro conhecido como Tanque do Urubu. Era 

a senzala da cidade - de onde saía grande parte das empregadas domésticas, 

dos pedreiros, marceneiros, prestadores de pequenos serviços para os 

moradores abastados da Feira. No passado, fora um dos sítios muito 

frequentados por Lucas da Feira.  (SODRÉ, 1991, p.104). 

 

Muniz Sodré no trecho de sua obra poética que tem Antão como aquele que 

primeiro agoniza, protagoniza a narrativa, demostra a aproximação do personagem com 

as periferias e com o povo negro urbano partindo da aproximação com esse, se não o mais 

antigo subúrbio, um dos que tem mais contato e influencia com o centro irradiador. Em 

O bicho que chegou a Feira, Sodré elege o Tanque do Urubu como esse cenário, talvez 

pela ironia do termo “urubu” pejorativamente associado a negros por uma ótica racista, 

                                                           
22 BÁRBARA, Ivannide Rodriguez Santa. Entrevista Afoxé em Feira de Santana. Entrevista concedida em: 

22.05.2022. Para: Diego Bispo dos Santos. Para o trabalho: Afoxé Pomba de Malê: Religiosidade, 

movimento negro e identidade em Feira de Santana-Ba. (1985-2015). 
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porém, as produções historiográficas apontam que a centralidade dessa região se dava 

muito mais na Estrada do Calumbi, que ligava não só o Tanque do Urubu ao Tanque da 

Nação, mas também ao centro da cidade e as regiões de circulação de gado, outras 

mercadorias e serviços. Uma das explicações para a marginalização desse espaço é sua 

geografia, uma borda em declive do grande tabuleiro planificado que tinha sido eleito 

como ideal à urbanização, a região do Calumbi formada por área acidentada, recortada 

por nascedouros e afluentes que seguiam, alguns ainda seguem, para a bacia do Rio 

Jacuípe, também de solo pedregoso principalmente na região do bairro Pedra do 

Descanso, como citado pelo autor como “sitio frequentado por Lucas”. 

 

Estrada do Calumbi. Tal estrada começava em um pequeno aglomerado de 

casas no Tanque do Urubu, ao sul da cidade. Dali, a Estrada seguia, em linha 

quase reta, ao Tanque da Nação, após o qual, tangenciava a Rua da Santa 

Casa de Misericórdia e continuava até findar-se no Abrigo Marajó, onde nos 

anos 1933 iniciaram-se as obras da rodovia Rio– Bahia. Nessa estrada, (...) 

aqui e acolá, encontravam-se arruados de pequenas casas entremeados por 

cercas de arame farpado que protegiam propriedades rurais do local. 

(SANTA BÁRBARA, 2007, p.75). 

 

 Mesmo a região sendo fonte de abastecimento de água da cidade23, ela foi 

preterida a outros, o entre lugar para o urbano e seus agentes, e as muitas fazendas que 

circundavam a cidade. Diferente aconteceu com a Fazenda de Manuel Matias, terras onde 

hoje ficam o Centro de Abastecimento e o Terminal Central de ónibus urbano, a distância 

dessa área para o Centro é o declive, a ladeira que hoje leva o nome Dr. Olímpio Vital, 

que marca o cruzamento com a Rua Conselheiro Franco e com o final da Av. Getúlio 

Vargas, área posteriormente anexada ao Centro da cidade. Diferente do que aconteceu 

como a área depois do Canal, onde hoje fica a avenida conhecida como Avenida de Canal, 

que servem de limiar para outras áreas periféricas antigas da cidade como Barroquinha, 

Cruzeiro e a própria Rua Nova, que até meados de 1950 era a Fazenda São Gonçalo de 

D. Ernestina Carneiro Ferreira de Almeida, que fazia divisas também com a Estrado do 

Calumbi, atual Tome de Souza, Alto do Gonçalo, atual Alto do Cruzeiro e a Fazenda de 

Osmundo, onde fica o condomínio Central Park, e onde é semeada a ideia de um Afoxé. 

 É preciso demarcar que as moradias de toda essa região eram construídas nas 

beiras das estradas, realmente nas margens dessas fazendas e pouco tinha espaço, a não 

                                                           
23 Para maior aprofundamento sobre os usos e a historicidade ambiental das águas da região de Feira de 

Santana recomendo a leitura de: GOMES, Pedro Alberto Cruz de Souza. Quanto valem as águas?: relações 

da população de Feira de Santana com os mananciais da cidade (1900-1950). Monografia (Graduação 

em História) Universidade Estadual de Feira de Santana-UEFS. Feira de Santana-Ba, 2020.  
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ser em áreas ocupadas contragosto de seus proprietários, ou cedidas como moradia 

provisória por prestadores de serviços dos mais variados. Reginildes Santa Bárbara 

destaca como o Tanque da Nação era um espaço de convergência social, não só para as 

lavadeiras que usufruíam das águas para o ganho e o sustento cotidiano, mas para o lazer 

da população geral, para o banho, que transitava para as outras diversas formas de 

trabalho e ali passavam, espaço de encontros, “Homens, mulheres, crianças e, sobretudo, 

as moças e rapazes adolescentes, que já possuíam porte físico para carregar baldes de 

água, aproveitavam o momento para distrações, brincadeiras e paqueras”. (SANTA 

BÁRBARA, 2007, p.76).  

Dos momentos de diversão é que estão permeadas as memórias de um dos 

entrevistados, o Sr. Nunes Naturezza, atualmente mora no bairro Tanque da Nação, 

morou durante anos na Rua Nova e sempre transitou nessa região do Centro da cidade e 

Estrada do Calumbi. Ajudou na fundação do Afoxé Pomba de Malê, tendo ocupado cargo 

de presidente da entidade. Seu trabalho atual como ambulante no shopping popular 

Cidade das Compras, sendo também artesão e já ter ocupado função de metalúrgico, 

nasceu na Rua de Santana, ao lado da Igreja da Matriz, afirma:  

 

Ali onde é hoje o Jardim das Acácias (condominio), depois do Feira 4, você 

vai subindo, do lado esquerdo tem o Alibabá, no meio da rua tinha uma 

cisterna, mais pra cima tinha o chamado Buraquinho, uma minação do lado e 

ali era cheio de olhos d’água, tinha cisterna. Ali na rua Ipirá, onde tem o posto 

de saúde, ali atrás tem uma pracinha, Vila Santa Cruz, que ali tem um cruzeiro. 

Ali tinha o tanque, o chamado Tanque da Nação, onde é o Alibabá. (...) O 

pessoal foi invadindo, aterrando. É como o bairro Esperança, tinha um tanque 

lá que aterraram, era o Tanque do Urubu, na esquina da pista, encostado na 

pista, já tomei banho ali, mas era meio perigoso, meio fundo, é como lá no 

Abaeté, o pessoal achava que tinha um funil, um redemoinho. (NUNES 

NATUREZZA. Entrevista concedida em 12.05.2022). 
 

Essas memórias apresentam com nitidez os processos de transformações urbanos 

em Feira de Santana, principalmente pelo rápido apagamento dos vestígios de existência 

desses espaços, como também da necessidade ampliação de espaços de moradia. A 

comparação com a Lagoa do Abaeté de Itapuã, em Salvador remete ao perigo que Tanque 

do Urubu oferecia, mas também ao questionamento de que no sentido ambiental o 

aterramento foi a melhor opção para a população, não seria um espaço digno de 

preservação? Contudo poucos vestígios das águas e das minações restaram. Da mesma 

forma que as memórias de que o Tanque da Nação também fazia parte do caminho feito 

pelos “vaqueiros e suas boiadas em direção ao Campo ou aos Currais, desde março de 

1932”. (SANTA BÁRBARA, 2007, p.75). Dessa relação com o comércio de gado e da 
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localização da Fazenda São Gonçalo que surgem uma das narrativas de surgimento do 

bairro Rua Nova. 

Da necessidade da construção de um desvio, de atalho para os curiais que evitasse 

passar pelo centro da cidade, passagem essa que provocava alguns transtornos a civilidade 

que deveriam ser evitados. Sendo assim as autoridades solicitaram a Ernestina Carneiro 

Ferreira de Almeida que cedesse uma passagem por suas terras. Por volta de 1940 essa 

permissão foi concedida, porém o processo de habitação dessas terras fica definido entre 

1940 e 1950. Em depoimento à Santa Bárbara, Dona Anete de Jesus Mota traz alguns 

relatos relevantes, tendo sido lavadeira e chegado a morar no bairro Ponto Central, passou 

por diversos bairros da cidade pagando aluguel, por volta de 1950 a 1960 ocupa moradia 

fixa nas proximidades do que hoje é a Av. Tome de Souza, e o interessante é sua 

informação de nessa região do Calumbi: 

 

Hoje em dia já tem o [conjunto habitacional] Feira Nove, que já é uma parte 
que dependia, que era do pasto do doutor Eduardo Fróes da Mota. E... E aí hoje 
em dia já existe o Feira Nove, mas era Tanque do Urubu, esse povo tudo, as 
mulher tudo vinha lavar aí na Nação. Não tinha [o bairro] Rua Nova, não, era 

mato. (SANTA BÁRBARA, 2007, p.75). 
 

Essa informação indica primeiro para não habitação da fazenda, mas também do 

seu não efetivo uso, que direciona para a permissão de D. Ernestina Carneiro em liberar 

a passagem de uma estrada em suas terras, mas também gera a problemática dos ganhos 

ou privilégios adquiridos junto ao poder público por esse ato. Outro indicio nos aponto 

Deise Karla24, “Ernestina Carneiro fugiu as garras do poder público que no Código de 

Urbanismo de 1969 instituía que ‘Nenhum loteamento, subdivisão de terrenos ou 

aberturas de ruas e vias de comunicação será executado no Município sem prévia licença 

da Prefeitura’”. (PINHO, 2010, p.33). Essa fuga pode ser resultado dessa relação amistosa 

com os dirigentes, ou o mais provável, a não efetividade da lei por incapacidade das 

esferas públicas em controlar o crescimento habitacional mesmo muito próximo do 

Centro. De certeza temos que as terras de Ernestina tinham pouca utilidade para o plantio, 

e quem nos relata essa condição de forma poética é Flávia Santana Santos25: 

 

                                                           
24 PINHO, Deise Karla Santana. Êta Rua Nova dos diabos!: Representações sobre um bairro pobre 

na cidade de Feira de Santana (1970 a 1980). Monografia (Graduação em História), Universidade 

Estadual de Feira de Santana. Feira de Santa-Ba, 2010. 
25 SANTOS, Flávia Santana. Um Quilombo Urbano chamado Rua Nova. Paradidático Fundamental II 

(Mestrado Profissional em História). Cachoeira, 2016.  
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Nas subidas e descidas pelo terreno da sua propriedade, ela ia percebendo que 

o solo não era muito apropriado para fazer plantações. Nessas caminhadas 

começou a refletir sobre o que faria com aquela terra toda. Sua fazenda tinha 

pês de frutas, muito velame e muita jerema – plantas típicas do sertão que 

aguentavam sol forte, também tinham muitos lajedos que formavam pequenas 

presas, pois, acumulavam água da chuva. (SANTOS, 2016, p.14). 

 

Essas terras não tão produtivas e a incerteza do seu uso apropriado podem ter 

induzido a proprietária doar, lotear, porém, vários contemporâneos moradores da Rua 

Nova e alguns trabalhos científicos apontam motivos outros que teriam sustentado a 

atitude de liberar suas terras para moradia de populares empobrecidos, que era o fato dela 

ser negra, não era apenas uma questão de benevolência, de caridade, existia um certo 

pertencimento racial. Como disse Nilton Rasta em depoimento para Deise Pinho, 

“Inclusive tem um fator interessante ela era negra né?! Casada naquela época com branco 

e que se separou logo depois por causa da discriminação, agora era uma pessoa muito 

sensível”. Mesmo numa condição social diferenciada, Ernestina desenvolverá “uma 

sensibilidade social e uma Irmandade de raça para com aqueles que chegavam as suas 

terras sem dinheiro, nem lugar para morar”. (PINHO, 2010, p.25). 

De acordo com Flávia Santos essa sensibilidade foi sendo desenvolvida ao 

decorrer do contato de Dona Ernestina com a população carente que chegava em seu 

casarão, logo ali nas margens da Estrada do Calumbi, viajantes que pediam abrigo ou 

pouso rápido em suas terras, feirantes com suas mercadorias, famílias migrantes que não 

conseguiram se estabelecer na cidade. Chegando a construir pequenos cômodos no 

entorno de sua casa próprios para receber esses passantes. Tendo também acompanhado 

a necessidade de várias mães lavadeiras ou ganhadeiras com seus filhos, surgindo daí a 

necessidade de tomar a guardar e cuidar de várias crianças, passando também a adotar 

alguns. Mesmo com uma construção de imagem romântica, quase santificada em torno 

de Dona Pomba, apelido carinhoso dado a anfitriã matriarcal, muitos desses sujeitos 

ofereciam serviços dos mais variados para a própria, e as crianças acolhidas também 

exerciam funções variadas para a manutenção e sobrevivência dos mesmos. Esse processo 

de benevolência e de deixar morar foi imortalizado por Jorge de Angélica na canção que 

foi um dos primeiros enredos do Afoxé Pomba de Malê:  

 

Pode morar, pode morar, pode morar aê 

Assim dizia a velha Pomba 

Pode morar, pode morar, pode morar aê 

Assim dizia a velha 

Eu sei, essas terras não são minhas 

Que essas terras são de Deus 

E quando eu morrer não posso levar 
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Pra vocês irei deixar 

Não quero, fazer como muitos 

Que tem, mas não querem ajudar 

Não se sensibilizam, não se sensibilizam 

Com a miséria que existe na Terra 

Veja a fome na Etiópia, veja a fome da Etiópia 

Mas vocês agora da minha geração, 

e outras que virão, tenham fé em Deus 

E cante comigo esse refrão 

Pode morar, pode morar, pode morar aê 

Assim dizia a velha Pomba 

Pode morar pode morar, pode morar aê. 

 

Pode Morar. Compositor: Jorge de Angélica 

 

“Pode morar aê” indica a permissão concedida por D. Pomba, as várias repetições 

ao longo das duas estrofes que também é o refrão aponta para as diversas vezes que a 

proprietária acolheu e permitiu que as pessoas ocupassem suas terras. O cantor utiliza de 

duas vozes, a voz de Dona Pomba indicada no conceder e a voz dele que rememora, é o 

agente que vai ao passado transforma a memória em patrimônio histórico. Em “essas 

terras não são minhas, essas terras são de Deus” aponta para uma ideia de comunhão, de 

uma religiosidade presente no Cristianismo, mas também pode direcionar a uso comum 

das terras dos povos africanos e de sua religiosidade, em que a terra não era propriedade 

privada de um indivíduo, mas sim de toda comunidade. O trecho “pra vocês irei deixar” 

é um testamento oral, garantindo que a terra pertença aquela comunidade, apontando na 

estrofe seguinte que essa conduta é o exemplo a ser tomado pelos demais, ter a 

sensibilidade de ajudar, sendo a miséria da terra resultado desse fechar de olhos. “Veja a 

fome na Etiópia”, aponta que os problemas sociais não estão só aqui, mas também 

constrói uma ligação com África através desse país que no período vivia em grave crise 

negligenciada pelo mundo capitalista. Diria que a canção tem forte cunho político e 

voltado para uma consciência social contra a pobreza e exploração, mesmo que de forma 

desapartada dos cânones intelectuais, o compositor construiu um olhar sensível da 

realidade vivida no bairro, com consciência histórica e de pertencimento, associada a 

urgência de conexão não só com África, mas com um mundo negro partindo de sua 

comunidade. Essa canção é reflexo de um olhar de dentro da comunidade, em uma outra 

temporalidade. 
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Figura 2: Rua Nova nos anos de 1970, fotografia tirada do ângulo da Estrada do Calumbi para 

dentro do bairro. O casarão de Dona Pomba ao centro, com anexo construído ao lado. Fotografo: 

Iderval Miranda 26   

 

Essa fotografia foi tirada já nos anos de 1970, pelos indícios de abandono do 

casarão é provável que Dona Pomba já teria falecido, o que aconteceu por volta de 1971. 

É visível que o bairro já tinha recebido certo nível de urbanização, calçamento, 

iluminação pública. Como afirma a Ivannide Santa Bárbara:  

 

“Acompanhei, foram acontecendo os prefeitos, na época Colbert Martins (pai) 

e tal que fez, João Durval também que fez calçamento, que fez o chafariz, ai 

melhorou pra gente, ai a gente já não carregava água na cabeça, quer dizer, 

carregava mas era bem mais de perto”. (IVANNIDE SANTA BÁRBARA, 

Entrevista concedida em: 22.05.2022). 

 

O investimento público chega, mesmo que timidamente para o bairro, 

principalmente por ser região de grande concentração populacional e de votos. O que 

também relata Nunes Naturezza: “Rua Nova sofria muito... discriminação e preconceito, 

até pela questão política partidária, que o pessoal da comunidade era mais, poderíamos 

dizer assim... o que hoje é à esquerda, e a situação na época era adversa a comunidade”. 

O próprio Nunes sinaliza que não havia uma diversidade partidária tão grande na cidade, 

principalmente porque ainda viviam a Ditadura Civil-Militar de 1964, mas o caráter 

comunitário e o não alinhado ao modelo progressista em voga atribuía ao bairro a 

marginalidade, além de ser majoritariamente habitado por afrodescendentes. O estigma 

de ser morador da Rua Nova demarcava a representação do ser morador desse bairro, 

continuando a entrevista com Nunes Naturezza ele revela: 

                                                           
26 RUA NOVA. In: 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5778873812126064&set=gm.1939570992908223. Acessado em: 

11.06.2022 às 14:59. 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5778873812126064&set=gm.1939570992908223
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É tanto que... tem um fato que era lamentável, o pessoal da Rua Nova quando 

preiteava um emprego, eles tinham que trocar de endereço residencial, porque 

se não, não era admitido no comercio, ás vezes tinha um parente que morava... 

pra usava o endereço... era marginalizada mesmo, marginalizaram, não era 

marginalizada. (NUNES NATUREZZA. Entrevista concedida em 

12.05.2022). 

 

Frisar que foi marginalizada de forma ideológica permite a compreensão de que 

os instrumentos civilizatórios estavam a serviço da perseguição a comunidade. Como 

ficou amplamente conhecido através da ação do programa de rádio Ronda Policial 

apresentado por Francisco Almeida, o Chico Caipira. 

 

(...) esse comunicador ele quando atribuía... ele parece que era 

propositadamente, acontecia as coisas na Cidade Nova, ai ele botava na conta 

da Rua Nova, acontecia na Estação Nova, ele botava na Rua Nova, e como 

outras vezes, em outros bairros que não tinha a vertente Rua Nova, se não fosse 

Nova, ele também faria isso. Eu acho que pra ter ganhos políticos mesmo, e 

depreciar porque a Rua Nua era um... era não, e é, um bairro populoso, e 

somava, no caso de votação somava sim, e ele depreciando ai enfraquecia o 

outro partido que... e na época só tinha uns dois ou três partidos, eu acho que 

era um pouco isso. (NUNES NATUREZZA. Entrevista concedida em 

12.05.2022). 

 

Outro morador que nasceu e foi criado na Rua Nova, viajou e viveu em outros 

lugares, mas voltou a morar no bairro, o Nilton Rasta, participou da fundação do Afoxé 

Zimbabuê que durou um ano, tendo extensa trajetória no ramo da música, é 

instrumentista, lutier de instrumentos percussivos, incentivador cultural. Atualmente tem 

desenvolvido o projeto Berimbalizando no Youtube, onde compartilha suas experiências 

sobre a capoeira, música e conscientização ambiental. Um dos idealizadores do Afoxé 

Pomba de Malê desempenhou diversas funções na entidade, inclusive como presidente, 

aponta que “o Pomba de Malê, ele surgiu lá dentro da Rua Nova, na época que ainda tava 

o resquício do militarismo, havia uma necessidade. Tava com vinte, fazendo vinte anos. 

Então havia uma necessidade da gente se estabelecer e criar um instrumento de 

resistência”. (NILTON RASTA. Entrevista concedida em: 11.05.2022). Para Nilton o fato que 

ainda estar em curso a Ditadura Civil-Militar as dificuldades eram ainda maiores, e sendo 

a Rua Nova um centro de tensão e de constância vigilância, o despertar de consciência 

partiu de jovens como ele naquela época: 

 

um suspiro maior pra que essa comunidade Rua Nova viesse realmente a 

movimentar porque era muito difícil, qualquer coisa que tinha lá, os policiais 

estavam lá reprimindo a troco de nada, que era a ideia justamente do 

militarismo, mas ai a gente resistiu e conseguiu passar e resistiu com a nossa 

própria cultura. (NILTON RASTA. Entrevista concedida em: 11.05.2022). 
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Ao longo do tempo outros olhares foram forjando discursos sobre a comunidade, 

inclusive narrativas intelectuais contemporâneas como a de Ana Angélica Vergne Morais, 

pesquisadora da literatura produzida na cidade de Feira de Santana: 

 

A Rua Nova começou com a fazenda de D.  Ernestina Carneiro Ferreira da 

Silva, conhecida como D. Pomba, mulher bondosa e muito corajosa. Morava 

em uma casa muito bonita no centro da Fazenda, ficava no alto, avarandada, 

quadros nas paredes, como se usava na época, beiral flandre trabalhado. Em 

suas terras havia pedreiras, cacimbas de grande beleza, minações de água que 

desciam em riachos onde a garotada tomava banho. Por volta de 1950, as terras 

de Dona Pomba foram invadidas por imigrantes paraibanos, pernambucanos e 

alagoanos, que ali construíram casebres (as primeiras invasões) e saiam atrás 

de emprego. Quando conseguiam, ficavam e pegavam aos poucos a terra, ou 

então Dona Pomba dava um pequeno lote para construírem seus casebres. (...) 

Assim foi surgindo desordenadamente o bairro da Rua Nova. (MORAIS, 2004, 

p.34). 

 

Em um trabalho que se intitula Conhecendo Feira, com diversas informações e 

narrativas sobre lugares, pessoas e contextos do passado da cidade, Ana Angélica Vergne 

Morais representa a Rua Nova como espaço invadido por migrantes, mesmo centrando 

D. Pomba no início da narrativa, as características de sua fazenda como espaço bonito e 

ocupado, a abordagem desenrola-se para mostrar como esses invasores deformaram o 

espaço e transformaram num lugar desordenado. Essa lógica de ordenação está imbuída 

do modelo modernizante e capitalista de habitação, e destitui o poder de controle de D. 

Pomba sobre suas terras. Deise Karla Pinho aprofunda na investigação sobre o processo 

de ocupação do solo da Fazenda São Gonçalo, explica sobre o processo de doação das 

terras principalmente para os primeiros agregados, posteriormente a proprietária utiliza o 

mecanismo de Aforamento para controlar a ocupação das terras, que era nada mais que o 

pagamento anual pela ocupação do espaço, D. Pomba concedia a terra e o beneficiário 

construía a morada: 

 

Segundo Macedo o senhor Salustiano que chegou ao bairro no início de 1959, 

diz que Dona Ernestina confiava a ele os contratos de aforamento: "todas as 

pessoas que chegavam e procuravam D. Ernestina tinha sempre a mesma 

resposta: pode procurar um lugar que agrade e faça a sua morada". Esse 

comportamento, segundo seu Salustiano, trouxe para o bairro todos os que não 

tinham onde morar na cidade. "Aqui a terra era barata", dizia ele, "os negros 

do recôncavo quando chegavam a cidade vinha direto para cá". Em finais dos 

anos de 1960 início de 1970 o número de migrantes na Rua Nova cresceu 

rapidamente, se referindo sempre como "O oito", moradores como seu Babalu, 

indica o ano de 1968 como período em que o lugar passou a receber mais 

migrantes. (PINHO, 2010, p.28). 

 

Sobre a temporalidade de maior crescimento populacional do bairro entre 1960 e 

1970 alguns elementos externos ao grupo, de alcance macro para toda a cidade de Feira 
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de Santana e de consolidação da mesma como grande núcleo moderno da região 

aconteceu em várias direções, a principal foi a implementação do CIS – Centro Industrial 

Subaé, que começou em 1969 com a desapropriação da área pelo governo municipal, da 

“política de distritalização industrial que se traduziu na intervenção governamental com 

uma política de incentivos, cujo objetivo era atrair e aglutinar o grande capital e realocar 

o capital regional oriundo da atividade agropecuária ou do comércio.” (FREITAS, 2005, 

p.118)27. Assim como também a criação do Centro de Abastecimento em 1977, “conjunto 

de medidas para organizar o comércio de alimentos, tendo como destaque o intento de 

consolidar aquele mercado como o principal centro de compra e venda atacadista de 

produtos alimentícios de Feira de Santana e da região”. (PACHECO, 2009, p.32).28 

Mudança que interferiram diretamente no bairro Rua Nova pela proximidade da 

instalação do Centro de Abastecimento e a relação desses moradores com as 

possibilidades de trabalho, mesmo com as problemáticas de ordenação de práticas e 

costumes, e com o crescimento populacional.  

A Rua Nova chega aos anos de 1980 atravessada pelo estigma e perseguição a 

seus moradores, de maioria migrante e afrodescendente, e inegavelmente empobrecidos, 

vivendo a margem dos meios produtivos, exercendo funções precarizadas e pouco 

remuneradas. Uma multidão de gente tumultuada em suas casas minúsculas, em ruas 

desniveladas. Mas são essas mesmas ruas quase becos que pulsam, e seu pulsar estremece 

toda Feira de Santana. O estrondar do tambor abala todas as correntes que insistem em 

aprisionar os corpos e as mentes pretas. Dos viventes às almas errantes, todos reverenciam 

e ninguém duvida que a Rua Nova é o grande Terreiro dos Encantados, onde foi ancorada 

pela ancestralidade os pilares do sagrado para iluminar todo um povo órfão da 

africanidade. Depois de Cachoeira e de Salvador29, a Rua Nova é a terra ungida pelo 

dendê, é a grande encruzilhada onde as negras giram e giram fortalecendo as ligações 

entre Òrun e o Aiyê. Não foi por acaso que na Rua Nova brotaram tantos Ilês em que 

diversas Yalorixá e Babalorixás fundamentaram sua fé e espalharam a religiosidade. Dos 

                                                           
27 FREITAS, Maslowa Islanowa. O movimento metamórfico do capital e a reestruturação produtiva: 

o caso do Centro Industrial do Subaé. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) Universidade Federal da 

Bahia – UFBA, Salvador-Ba, 2005. 
28PACHECO, Larissa Penelu Bitencourt. Trabalho e costume de feirantes de alimentos: Pequenos 

comerciantes e regulamentações do mercado em Feira de Santana (1960/1990). Dissertação (Mestrado 

em História). Universidade Estadual de Feira de Santana-UEFS. Feira de Santana-Ba, 2009. 
29 De acordo com Ronaldo Sena, Feira de Santana possui dois referencias de construção de prestígio a partir 

de espaços externos, Salvador e Cachoeira, sendo Cachoeira de maior prestígio. SENNA, Ronaldo Salles. 

Feira de Encantados: uma panorâmica da presença afro brasileira em Feira de Santana: construções 

simbólicas e ressignificações. Feira de Santana, Ba. Editora UEFS, 2014, p.23. 
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vários cantos da cidade que existia rezador, curador e toda forma de encantaria, o canto 

de força maior se materializada na esquina, é na rua que o axé impulsiona a fé, é no Afoxé 

o desfile da magia. 

Quando é aberto uma nova rua, abre-se um novo caminho, e a criação de novas 

possibilidades é trabalho de Exu, falando de forma simbólica, mas também de forma 

prática. Permitir que seja aberta uma estrada em uma fazenda para que seja encurtado os 

caminhos é uma estratégia de logística e economia, que em primeira vista colabora para 

a facilitação do desenvolvimento do mercado local e da permanecia da exploração dos 

sujeitos. Porém, o novo caminho abre consigo a possibilidade de transgressão, de inversão 

de valores, é um rasgar da ordem para criar novos espaços e novas alternativas. Quando 

além da permissão da passagem da estrada em suas terras, Dona Pomba permite que 

sujeitos passem a construir casas em suas terras, involuntariamente um novo universo 

começa a ser traçado, seja na inversão da ideia de patrimônio, de bens e do acumulo de 

riqueza, como também, o florescer nesse espaço de novas condições de vida, para além 

da moradia, a construção coletiva de um espaço de sociabilidade, de cultura e 

religiosidade. Das várias vezes que a Rua Nova foi associada ao Diabo, “Êta Rua Nova 

dos Diabos”, o que estava implícito ou dissimulado de racismo, não era só uma 

perseguição aos moradores do bairro, mas também aos feitos do grande Orixá Exu, que 

com seu poder de criação, rasgou um caminho de possibilidades para a população negra 

em Feira de Santana e fez daquele lugar território do sagrado. Os “diabos” não se referiam 

somente aos negros que teoricamente eram criminosos, era também direcionada a apontar 

com racismo religioso a presença dos vários Terreiros de Religiões de Matrizes Africanas 

no bairro. 

 

2.2- QUANDO O POMBA DE MALÊ VAI AS RUAS ELE LEVA NA 

CINTA UMA COBRA ANCESTRAL. 

 

Candombe 

Aluísio Resende. 

 

Do acetilénio 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, 
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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 loiro e capitoso vinho, 

Nos trazem de volúpia os íntimos acesos. 

 

Lindo pano da Costa as ilhargas lhe prende, 

No batuque se esfaz em trágicos meneios. 

E os negros olhos cruéis a tudo e ao todo alheios, 

Dão-lhe agora a expressão de um funâmbulo duende. 

 

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 rolando se vão, perdidos em falange, 

Pela treva da noite, erma, Soturna e treda, 

No silêncio morrer de encruzada vereda, 

De agogôs e canzás os sons que o vento tange.  

(MORAIS, 2000, p.47). 

 

 

Esse trecho extraído do poema Candombe de Aloísio Resende demostra elementos 

da negritude, acima de tudo da prática religiosa a qual é citado. Esse autor que nasceu em 

1900 e desencarnou em 1941, vida curta, porém de grande impacto na literatura e nos 

vestígios de africanidade na cidade de Feira de Santana, foi revisor e principal articulista 

do Jornal Folha do Norte, onde publicou boa parte dos seus poemas, também escreveu 

letras de samba, marchinhas, crônicas e críticas de arte. Também conhecido como Zinho 

Faúla por polemizar em defender negros e candomblés no jornal feirense, mas também 

pelo teor sexual e crítico de suas várias obras. Aluísio escancarava o que a elite feirense 

queria ocultar, delegava ao passado sua relação com a escravidão, mas a insistência em 

tematizar os candomblés e demarcavam a forte presença dos afro-brasileiros. 

A narrativa ficcional forjada por Muniz Sodré sintetiza o processo de tornar-se 

negro de Antão, mas não apenas do personagem. Com muitos indícios de que essa obra 

tenha sido nutrida por relatos de moradores da cidade de Feira de Santana e de sua gente 

preta através de memórias que aproximam do vivido, assim a História se apropria do 

rasgo que a Literatura proporciona a realidade e toma Antão como representação de vários 

sujeitos que precisaram passar por processos de redenção ao se depararem com a sua 

negritude, ou com a necessidade de validá-la. 

 

As imagens na água da cabaça lembravam agora nozes enfiadas num rosário 

que tinha a ver com a origem de Antão, sua vida presente, seu destino. 

Apareceu então o rosto de Lucas, depois o de uma das mulheres que se 

encontravam atrás da cadeira, e logo outro, que Antão identificou como o de 
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sua própria mãe. Outras fisionomias acrescentavam-se, perpetuavam-se, 

giravam, inclusive a dele próprio, Antão, bastante escurecido, menos mulato, 

mais negro do que nunca. Este é o sentido escuro das águas, escutou-se pensar. 

E viu, de súbito, a sua própria escuridão: negro, de corpo inteiro, caminhando 

por uma estrada, saindo dele e subindo nos ares rumo ora a uma bola, um 

planeta, que lhe parecia a própria terra, de onde começava a se desenroscar 

uma imensa cobra; ora, rumo ao que ele parecia o interior de seu próprio corpo, 

onde uma serpente de fogo também se desprendia da coluna dorsal, e uma voz 

sussurrava "o que vale em cima vale embaixo; o que vale dentro ali fora".  

Sombras ao fundo, sacerdotes de roupa negra, homens de uniforme, com 

cruzes na mão, gritavam "demônio", "satanás". No meio deles, três enormes 

cães guardavam monstros que se apregoavam como Fúria. No entanto, Antão 

ouvir claramente alguém chamar "Oxumaré" e então sentiu o que não deveria 

deixar que a cobra se soltasse, que ela garantia o equilíbrio da terra em seu 

eixo, impedia que rolasse loucamente, qual bola perdida, mundo afora. 

(SODRÉ, 1991, p.111). 
 

Ao participar de um ritual mágico com negros anciãos ele entra numa espécie de 

transe, de sonho, entra em contato com sua ancestralidade através da figura da mãe e 

referência negra que era Lucas da Feira, rasga o véu do tempo e se depara consigo mesmo 

realmente enegrecido, até que percebe saindo dele uma grande serpente, uma cobra 

ancestral que simboliza que a força que está no sagrado está também nele, seja dentro 

como fora. 

Os sacerdotes de roupa preta e os homens de uniforme fazem referência a 

religiosidade cristã, principalmente a católica, e os militares, a Ditadura e ao Capelão, 

torturador de opositores feirenses à Ditadura, diretamente ligada a obra, mas é 

principalmente direcionado ao racismo religioso e ao pensamento eurocêntrico ocidental 

de demonização das práticas afrodescendentes. Redimir-se aqui está atrelado a escapar e 

a construir padrões sociais que fujam a norma de que ser negro seja inferior e submisso, 

no sentido econômico, social, político e cultural, é nesse sentido que a espiritualidade 

africana esteve diversas vezes atrelada como principal referência para construção de 

pertencimento para o Afoxé Pomba de Malê. Quando na obra foi invocado Oxumaré e a 

percepção que o Orixá é sua força e seu equilíbrio no mundo, é explicitado de como essa 

religiosidade que o atravessa é sua fonte. Como afirma Sodré em o Terreiro e a Cidade: 

 

As comunidades litúrgicas conhecidas no Brasil com terreiros de culto 

constituem exemplo notável de suporte territorial para a continuidade da 

cultura do antigo escravo em face dos estratagemas simbólicos do senhor, 

daquele que pretende controlar o espaço da cidade. Tanto para os indígenas 

quanto para os negros vinculados às antigas colônias africanas, a questão do 

espaço é crucial na sociedade brasileira (ao lado dela, em grau de importância, 

só se coloca a questão da força, do poder de transformação e realização, que 

perpetua a dinâmica da vida). Mas essa não é uma questão exclusiva de 

determinados segmentos étnicos. Para todo e qualquer indivíduo na chamada 

"periferia colonizada" do mundo, a redefinição da cidadania passa 
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necessariamente pelo remanejamento do espaço territorial em todo o alcance 

dessa expressão. (SODRÉ, 2019, p.20). 

 

A redefinição da cidadania para a comunidade da Rua Nova perpassou também 

pelo espaço dos Terreiros e comunidades religiosas, um dos elementos que sustenta a 

ideia de que o bairro possuía um poder atrativo para o desenvolver de comunidades 

religiosas é apontado por Antônio Anunciação, nasceu e viveu por anos na Rua Nova, faz 

graduação em Filosofia na Universidade Federal da Bahia, tendo morado por anos em 

Salvador, quando retornou para Feira de Santana passou a residir no bairro Campo Limpo. 

Conviveu com os integrantes do Afoxé Pomba de Malê, chegando a compor a música 

sobre Xangô que rendeu título ao Pomba em 1988. Organizou eventos de conscientização 

negra no bairro da Rua Nova e outras atividades pela cidade, participou da fundação do 

Frente Negra Feirense - FRENEF e foi seu primeiro presidente. No ano de 1989 funda o 

Afoxé Filhos da Luz no bairro Campo Limpo. O Professor Anunciação relata sobre o 

lugar onde foi criado: “a Rua Nova em si, tornou-se um bairro e antes, era uma fazenda, 

(...) E aí, quando eu nasci ali, existia uma área enorme, desabitada, ou melhor, terreno 

baldio, muito30. A área disponível próxima ao Centro apresentava oportunidade não só 

para quem queria moradia para facilitar acesso ao trabalho, mas também para a 

comunidade de Santo necessitada de estar perto do Terreiro, ter acesso à terra barata, de 

expandir o poder simbólico. Como nos relata Jorge de Angélica: 

 

(...) a gente foi morar na Brasília, na (rua) Fernando Ferraril, mas já conhecia 

a Rua Nova, desde lá da Kalilândia a gente já conhecia, porque minha mãe já 

vinha pra aqui por questões de matrizes africana, candomblé, ela vinha pra casa 

de Licinho Borges (Licinho da Jeremeira) que era Pai de Santo, de Afonso Pai 

de Santo, de Helena do Bode e por ai31.   

 

Jorge relata como sua mãe foi a responsável pela inserção da família na realidade 

religiosa, o que coaduna com o que Ânila Teresa Santana Fratelis afirma que as mulheres 

são as principais sujeitas de perpetuação das Religiões Afro-Brasileiras que está ao 

analisar a vida da Sacerdotisa Carmelita no município de Governador Mangabeira, no 

Recôncavo Baiano, “destacou como uma líder religiosa e se transformou em uma mulher 

influente em sua região por demonstrar um cuidado com a saúde daqueles sujeitos que a 

                                                           
30Antônio Anunciação. Entrevista Afoxé em Feira de Santana. Entrevista concedida em: 20.05.2022. Para: 

Diego Bispo dos Santos. Para o trabalho: Afoxé Pomba de Malê: Religiosidade, festa e movimento negro 

em Feira de Santana-Ba. (1985-2015).  
31 Jorge de Angélia. Entrevista Afoxé em Feira de Santana. Entrevista concedida em: 24.05.2022. Para: 

Diego Bispo dos Santos. Para o trabalho: Afoxé Pomba de Malê: Religiosidade, festa e movimento negro 

em Feira de Santana-Ba. (1985-2015). 
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procurava e que não tinham acesso a uma medicina institucionalizada”. (FRATELIS, 

2020, p.64). Em Feira de Santana, a Rua Nova foi território das mais famosas e lembradas 

Ialorixás e Babalorixás da cidade de Feira de Santana, como a citada Helena do Bode. 

Destaque na manchete do Jornal A Tarde no ano de 1978: “Se a casa tiver uma bandeira 

branca, é casa de Mãe-de-Santo. Assim é no bairro do Cruzeiro, a dois quilômetros do 

centro de Feira de Santana. Ali estão concentrados os principais terreiros de candomblés, 

de macumba, de espiritismo”32. No trecho do jornal é citado o bairro Cruzeiro com local 

da sede do Terreiro da Ialorixá Helena Rua, porém alguns entrevistado remetem à Rua 

Nova, essa oscilação pode ser compreensível pela proximidade espacial, mas também 

aponta o silenciamento ou negação de pertencimento de uma comunidade religiosa 

validada socialmente em um bairro que insistiam em desqualificar. O sabido é que os 

limiares entre Rua Nova e Cruzeiro eram tênues e a presença de terreiros e principalmente 

de negros era constante em ambos. A reportagem nos revela mais detalhes a respeito da 

famosa Ialorixá Helena do Bode: 

 

Há vinte anos em Feira, esconde no seu sorriso matreiro, maiores explicações 

sobre a sua vida e os seus poderes(...). Sua festa para Omolú é prestigiada, com 

casa cheia de gente que vem de São Paulo, Minas, Goiás, Pernambuco, além 

de mães e pais-de-santo de quase toda a Bahia. Além das rezas e dos trabalhos 

espíritas, para tirar mau-olhado, tem no seu terreiro as festas de quase todo o 

calendário das cerimônias afro-brasileiras. (SIMAS, 2019, p.1). 
 

Essa reportagem foi recuperada por Adilson Simas e publicada em jornal digital, 

mas sua circulação inicial foi uma edição especial em comemoração ao aniversário de 

emancipação da cidade de Feira de Santana, em um contexto que as Religiosidades De 

Matrizes Africanas passavam por um processo de positivação, o Estado da Bahia adotou 

como identidade elementos afro-brasileiros também como intenções turísticas. O 

periódico da capital baiana busca situar Feira de Santana no circuito mágico ou turismo 

religioso da Bahiatursa e para isso elege Maria Helena de Andrade como Ialorixá de 

referência pelo seu grande alcance territorial, nas diversas regiões do Brasil. Sendo baiana 

de Salvador passou a desenvolver sua função em Feira de Santana, demarcando aqui a 

ideia das regiões referencias do poder ancestral dos “zeladores”.  A Sacerdotisa Helena 

do Bode ocupou o imaginário da cidade por criar bodes, particularmente um grande bode 

preto que era seu animal de estimação, tornando-se mito por possuir poderes mágicos 

                                                           
32 FEIRA DE SANTANA EM HISTÓRIA: HELENA DO BODE. Disponível in: 

https://www.jornalgrandebahia.com.br/2019/12/feira-de-santana-em-historia-helena-do-bode-por-adilson-

simas/. Acessado em: 17/06/2022, ás 16:48. 

https://www.jornalgrandebahia.com.br/2019/12/feira-de-santana-em-historia-helena-do-bode-por-adilson-simas/
https://www.jornalgrandebahia.com.br/2019/12/feira-de-santana-em-historia-helena-do-bode-por-adilson-simas/
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atrelado a maldade. Considerando que o bode é um dos animais específicos para a 

imolação e consagração para diversos Orixás e divindades afro-brasileira, mas 

principalmente atribuído a Exu no caso da cor preta e também ao fato do bode beber 

cachaça, a fama de tenebrosa de Helena estão também permeados pelo racismo religioso, 

pelo maniqueísmo cristão.  

Mãe Socorro também se destacou como célebre Ialorixá com terreiro sediado na 

Rua Nova, “chegou a participar com suas Filhas de Santo da peça Terra de Lucas, 

montada por Franklin Maxado, o que lhe conferiu muito prestígio social e aceitação”33. 

Sua influência na área cultural da cidade se destacou por sua participação na Festa de 

Sant’Ana no Cortejo das Baianas, atividade que iniciou em 1942 ainda menina, devota da 

santa e da orixá Nanã Buruku, fazia da procissão devoção e fortalecia a participação dos 

adeptos do candomblé na festa inicialmente católica. (OLIVEIRA, 2010, p. 106)34. Tendo 

como nome de batismo Maria Socorro de Romão, chegou em Feira de Santana com quatro 

anos, pernambucana foi filha de criação de Mãe Menininha do Gantois, descobriu sua 

predestinação para a religião muito cedo em função de doença provocada por obsessão 

espiritual. Em 1978 o jornal A Tarde continua sua edição especial falando de Mãe 

Socorro: 

A sala é grande, mas parece acanhada, tantos os objetos ali dispostos: taças 

ganhas em campeonato, fantasias de carnaval, máquina de costura, Peji. Na 

galeria de retratos destacam-se o sorridente Chico Pinto e o ex-governador 

Faria Lima, amigos e conselheiros de Mãe Socorro35. 
 

Os retratos com os célebres homens da política baiana e nacional demarca seu 

prestigio social e a influência de seu poder, destaca-se também o relato das fantasias de 

carnaval sublinhando sua relevância cultural também por sua colaboração na Micareta de 

Feira, tendo fundado a primeira Escola de Samba da cidade o grupo Escravos do Oriente, 

o A Tarde também destaca: 

 

Dona da Escola de Samba Escravos do Oriente, várias vezes ganhadora de 

taças na Micareta de Feira, costuma levar seu grupo para todas as cidades do 

                                                           
33 HELENA DO BODE E O BODE DE HELENA. In: https://www.vivafeira.com.br/noticias.php?id=2872. 

Acessado em: 17.06.2022, às 22:09. Conferir também: 2 MÃES DE SANTO HISTÓRICAS PARA FEIRA 

DE SANTANA. In: https://feirenses.com.br/maes-de-santo-feira-de-santana/. Acesso em: 17.06.2022, às 

21:56. 
34 OLIVEIRA, Josivaldo Pires de. “Adeptos da mandinga”: candomblés, curandeiros e repressão policial 

na Princesa do Sertão (Feira de Santana-BA, 1938-1970). Tese (Doutourado) - Universidade Federal da 

Bahia, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Salvador-Ba, 2010. 
35 MEDICO NÃO CURA DOENÇA DO ESPIRITO, (MÃE SOCORRO). In: 

https://www.jornalgrandebahia.com.br/2017/09/medico-nao-cura-doenca-do-espirito-mae-socorro-por-

adilson-simas/. Acessado em: 18/06/2022, ás 02:13. 

https://www.vivafeira.com.br/noticias.php?id=2872
https://feirenses.com.br/maes-de-santo-feira-de-santana/
https://www.jornalgrandebahia.com.br/2017/09/medico-nao-cura-doenca-do-espirito-mae-socorro-por-adilson-simas/
https://www.jornalgrandebahia.com.br/2017/09/medico-nao-cura-doenca-do-espirito-mae-socorro-por-adilson-simas/
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interior da região e do Nordeste, na época do Carnaval, com quadros de Samba 

de Roda e Maculelê (...) Faz fé mesmo na sua Escola de Samba, que possui 

450 figurantes e recebe verbas da Secretaria de Turismo de Feira – Cr$ 

20.000,00 todos os anos. Aluga as fantasias de destaque, cujos preços variam 

de um a dois mil cruzeiros. (SIMAS, 2017, p.01)36 

 

A existência da Escola de Samba aponta para a efervescência cultural do bairro 

da Rua Nova tendo os terreiros como geradores e propagadores da participação afro-

brasileira nas festas feirenses. O entrevistado Beto Maravilha apontou para existência 

dessa e outra Escola de Samba: “Tinha Escravos do Oriente, Padre Ovídio, só me lembro 

de Escravos do Oriente e Padre Ovídio, são realmente as escolas da Rua Nova que surgiu 

nesse ano de... antes do Pomba”. (BETO MARAVILHA, entrevista concedida em 

11.05.2022). 

 Essas escolas de samba estrelavam a “uma tradição das batucadas e de um som 

vindo dos tambores e repiques tal qual a sonoridade dos carnavais cariocas e das 

experiências de um país visto como antigo e não tão moderno do ponto de vista do aparato 

técnico e industrial”. Como afirma Miranice da Silva37 que entre os anos de 1970 e 1980 

a Micareta passou por um processo de transição e que as Escolas de Sambas até então 

tradicionais passavam a dividir espaço com os trios elétricos, ambos ocupando espaços e 

significados distintos. (SILVA, 2022, p.223). Nesse sentido que Nilton Rasta aponta para 

a necessidade de criação dos afoxés em Feira de Santana, mas particularmente na Rua 

Nova.  

Esses Cordões e Batucadas era o que o pessoal fazia em Salvador que chamava 

Apaches, Comanchês, aquilo se chamava Cordões e Batucadas, cordões 

porque tinha as cordas que separava né?! Eles viam se manifestando, não tinha 

afro, não tinha afoxé, não tinha nada disso, eram Cordões e Batucadas, depois 

foram as Escolas de Sama, aqui foi o mesmo processo. Aqui depois que surgiu, 

logo depois das Escolas de Samba, surgiu o Afoxé, depois que veio o Afro, o 

Afro já é bem depois, então o que tinha no bairro era isso, só o pessoal mais 

velho que conduzia esse trabalho, e a gente ficava só olhando. Então tinha a 

necessidade da gente entrar com um movimento, fazendo um movimento 

diferente foi quando surgiu o Pomba de Malê, que foi homenagem a Ernestina 

Carneiro. (NILTON RASTA, Entrevista concedida em 12.05.2022). 

 

Segundo o entrevistado, o Afoxé foi criado como possibilidade para uma 

juventude que não conseguia espaço de diversão na Micareta de Feira de Santana, seja 

pela tradição das Escolas de Samba que envolviam maiores desprendimentos 

econômicos, sendo mantido por pessoas influentes como a Mãe Socorro. Mesmo o cordão 

                                                           
36 Idem.  
37 SILVA, Miranice Moreira da. Os Sons Da Cidade: Territorialidades e Sociabilidades nos Circuitos da 

Micareta de Feira de Santana (1939-1985). Tese (Doutorado em História) -Universidade Federal de 

Brasília. Brasília, 2020. 
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as Milindrosas que era composto majoritariamente por mulheres negras, moradoras da 

periferia, o Tanque da Nação, trabalhadoras domésticas, lavadeiras, ganharam destaque 

pelo seu alinhamento a lógica ordenada da festa. De qualquer maneira é inegável que 

essas organizações festivas garantiram a possibilidade da participação da população 

negra, mesmo quando amparadas por uma classe média negra ou até mesmo não negros 

engajados. “Quanto às escolas de samba (...)‘Filhos de Iemanjá’, ‘Unidos do Padre 

Ovídio’, ‘Escravos do Oriente’, ‘Malandros do Morro’, ‘Ali baba e os quarenta ladrões’, 

além dos ‘Acadêmicos da Feira’”. (SILVA, 2022, p.223).  

Dentre os grupos citados por Silva destaco aqueles com referência a negritude, 

seja através do aparato afro-religioso como o Filhos de Iemanjá, como o Malandros do 

Morro, mas também para o Ali Babá que também tinha sede no Tanque da Nação e seguia 

os moldes dos grandes clubes como Feira Tênis Clube, Clube Cajueiro, porém, composto 

pela população circunvizinha do que era a antiga Estrada do Calumbi, e possuía grande 

aderência chegando a formar grande cordão. 

A juventude da Rua Nova sentia a necessidade de criar um elemento diferenciado, 

próprio de uma nova mentalidade sobre a negritude, a religiosidade estava latente no 

bairro, como afirma Nunes Naturezza sobre sua frequência em terreiros: “Ahhhh 

frequentei muito, e antes do afoxé também, eu ia nos eventos, tinha o tio de Juquinha 

Morais, era seu Licinho. Ai na Rua Nova tem vários terreiros, hoje quem tá lá no Ilê, no 

terreiro interino é Gidã, os primeiros atabaques quem cedeu foi Gidã”. Apontado como 

suporte dado aos afoxés no seu período de formação Nunes apresenta uma característica 

particular do Afoxé Pomba de Malê, a religiosidade de Matrizes Africanas, o fato da 

entidade não ter sido gerada dentro de um Terreiro, de não ser a extensão na rua de um 

conjunto de práticas do Candomblé diretamente. 

 Nunes também destaca o apoio dado ao Pomba de Malê pela “famosa, também 

emprestou diversos atabaques pra o Pomba de Malê, Mãe Socorro, que ela morava ai 

também”. Além desses sujeitos aponta para a presença de outros líderes religiosos: “tinha 

um, ainda existe, na Rua Heráclito, um lendário, ele deve tá com seus noventa anos, Seu 

Alfonso. Desses terreiros todos eu sempre ia nas festas. Tinha um cara que ele... 

Raimundo Minexã... ali no Barro Vermelho”. (NUNES NATUREZZA. Entrevista 

concedida em 12.05.2022). 

Convém destacar que Raimundo Nonato, o Minexã, citado por Nunes Naturezza 

transitou pelos terreiros das duas célebres Ialorixás da Rua Nova, tendo sido acolhido por 

Helena do Bode de nação Ketu e feito sua iniciação, recebendo moradia e trabalho, migra 
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posteriormente para o Ilê de Mãe Socorro por essa ser da nação Angola, em tentativa de 

equilibrar a vida, descobre que é de nação Ijexá, muito rara e pouco cultuada. Ijexá é a 

nação do afoxé, pouco se materializa em terreiros, sendo também o nome do ritmo 

musical, relacionada diretamente a Orixá Oxum. A trajetória de Minexã até estabilizar-se 

e formar-se operador do sagrado demostra que a espiritualidade, em especial as Religiões 

de Matrizes Africanas, apresentam diversidades de possibilidade de manifestação, muitas 

vezes distantes do que a “visão positiva chama de desenvolvimento ou progresso, em 

grande parte é o dia, construído pela cultura, vencendo a noite, cimentada pela história”. 

(SENNA, 2014, p.180). O que nos aponta para as práticas religiosas dos fundadores do 

Afoxé Pomba de Malê e da forma como eles se apropriam das Religiosidades De Matrizes 

Africanas. 

Nunes Naturezza relata vasto conhecimento acerca da existência de Terreiros de 

Candomblé, Ialorixás e Babalorixás de suas vivências em festas, carurus e pelo círculo de 

amizades, tendo relevado que não é iniciado e tem formação cristã católica e se considera 

espiritualista. Assim como Nilton Rasta que não revelou relação com Religiosidades De 

Matrizes Africanas, se declarou praticante autônomo da fé cristã. Beto Maravilha se 

afirmou católico. Outro cantor negro, Gilsam Raggaeman, foi morador do bairro da Rua 

Nova por um curto tempo, passando a morar no bairro Campo Limpo. Passou a compor 

o corpo de cantores do Pomba de Malê depois de dois anos de fundada a entidade, assumiu 

diversas funções, atualmente na direção cultural do grupo. Desenvolve sua vida 

acadêmica ligada a área da Pedagogia, sendo coordenador pedagógico pela Secretaria de 

Educação do Estadual da Bahia, doutorando, desenvolve um projeto que visa explorar o 

caráter formativo do Afoxé Pomba de Malê. Também se declarou espiritualista 

transitando entre a práticas cristãs, seja Católica ou Protestante, mas afirmou que tem no 

Candomblé um vínculo identitário forte. Dos entrevistados que tiveram presente no 

processo de formação do Afoxé Pomba de Malê o que mais trouxe indícios de 

participação em práticas e rituais de Religiosidades De Matrizes Africanas foi o 

compositor Jorge de Angélica, não por uma imersão na prática ou iniciação, muito mais 

em função de sua família, de seu pai João Amaral, que foi ogan ,tocador do atabaque Run, 

do Ru, Pí e Lé, e de sua mãe Maria Angélica Rodrigues, que apesar de não ser sacerdotisa, 

tinha um intenso trânsito na comunidade afro-religiosa feirense.  

Ogan ou Ogã é uma função sacerdotal das religiões afro-brasileiras, 

principalmente nos candomblés, são homens que não possuem o dom da incorporação 

dos Orixás e entidades, executando então funções das mais variadas dentro do terreiro, 
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desde a recepção de convidados em festas, preparação para oferendas e imolações, como 

também tocar os instrumentos sagrados, no afoxé possuem papel de destaque justamente 

pelas habilidades musicais. As mulheres que não recebem incorporação são chamadas de 

Ékede ou Équede, podem desempenhar funções das mais variadas, mas geralmente não 

estão vinculadas ao toque de instrumentos, entre as distinções entre o homem e a mulher 

nas atividades do terreiro, os ciclos femininos, menstruais e gestação, ligados diretamente 

a Biologia e especificamente ao útero, determina quem e quando pode realizar funções. 

A partir da entrevista para Josivaldo Pires de Oliveira foi possível acessar a memória da 

prática religiosa de Dona Angélica:  

 
Eu não me lembro a época, viu, eu vinha mais minha mãe, andava muito em 

candombré, muito mesmo, mininota, mais minha mãe que frequentava o 

candombré de Ogum Ares, que era alí no Alto do Cruzeiro. Depois eu dei pra 

andá nos candombrés da finada Filhinha, da finada Emília, do finado 

Caboquinho, finado Abílio, João Guerreiro. Estevo ainda é vivo, deve ser vivo 

Estevo. (OLIVEIRA, 2010, p.89). 

 

Dona Angélica traz referências a um conjunto de agentes do sagrado que marcam 

sua vida, mas que também permearam e difundiram a prática religiosa em Feira de 

Santana. Sua imersão na religiosidade desde muito moça transmitida por sua mãe 

demostra o forte vínculo ancestral, que de uma forma ou outra ela transmite para os filhos, 

sendo que uma delas a Sônia Rodrigues assumiu cargo de Ialorixá ligada ao Orixá Tempo 

como afirma Nunes Naturezza: “A mãe de Jorge de Angélica, essa Dona Angélica, 

contribuiu muito, a filha, a irmã de Jorge de Angélica, Sônia que era Mãe Sônia de Tempo. 

Ela tinha um Ilê, ali na esquina da AMORUN38, tinha o terreiro de Sonia, irmã de Jorge 

de Angélica, contribuiu muito”. Jorge se declara servo de Jesus Cristo, no entanto 

professa sua fé de forma autônoma, firma não ter afinidade com o Candomblé, mesmo 

tendo vasto conhecimento sobre a religião, atribui ao desenvolvimento do seu dom 

musical a influência de seu pai e de sua mãe que tocavam e cantavam muito nos terreiros 

da cidade e ele sempre estava ali acompanhando. Conheci Dona Angélica durante a 

entrevista com Jorge de Angélica, nome artístico inclusive em homenagem a mãe, que de 

acordo com Nunes Naturezza: “Essa Dona Angélica também, não era Yalorixá, mas era, 

era iniciada, quase todos que eu ia encontrava com ela. E Dona Angélica é a mãezona 

                                                           
38 AMORUN - Associação de Moradores da Rua Nova. Situado na praça que funcionou como espaço para 

ensaios da entidade, atualmente funciona também como prédio sede da Associação Cultural Movimento 

Negro Afoxé Pomba de Malê. 



74 
 

do... Oxolá que te abençoe meu filho...”. (NUNES NATUREZZA. Entrevista concedida 

em 12.05.2022). 

Poucos dos entrevistados destacaram a importância de Dona Angélica no processo 

de criação do Afoxé, muito provavelmente por uma tendência a negar os vínculos da 

entidade com práticas Religiosas de Matrizes Africanas, por questões pessoais que não 

foi possível alcançar nas entrevistas, seja pela vivência religiosa atual, por experiências 

conturbada com Religiosidades de Matrizes Africanas, ou pela internalização do racismo 

religioso. Fato conhecido e apontado pelas fontes orais é que a primeira sede do Afoxé 

foi materializada na casa dessa senhora, com o apoio de sua filha Sônia, principalmente 

em apoio a seu filho Jorge de Angélica. Um dos entrevistados também relata que era delas 

a responsabilidade de realizar o ritual de preparação de saída do Afoxé, o conhecido Padé 

de Exu e as oferendas ao Orixá homenageado do ano. No entanto a maioria dos 

entrevistados revelou não conhecer, não saber, nunca ter visto, ou no máximo passar um 

copo d’água na cabeça para despachar. Pensando em deixar nítida essa questão Nunes 

Naturezza expressa o caráter do Afoxé Pomba de Malê: 

 
Tem uma questão que eu não sei se existe em qualquer lugar... O Afoxé ele 

não tinha... tinha essas cooperações, do pessoal Yalorixá, Babalorixá que dava 

esse suporte, mas o afoxé não foi oriundo de um terreiro, é tanto que tinha um 

pessoal de dentro do afoxé que era... que não aderia tanto a parte religiosa. 

Porque normalmente esses blocos de afoxé tem que ter... tem o pé dentro do 

terreiro. Ás vezes ele é fundado de dentro do terreiro, e esse não, foi uma 

manifestação popular e reverenciar uma pessoa, no caso Dona Pomba (...) a 

revolta dos Malês lá 1835. Não foi fundado dentro de um terreiro não. (NUNES 

NATUREZZA. Entrevista concedida em 12.05.2022). 
 

Como pontuei a cima, a Religiosidade De Matrizes Africanas tem formas não 

lineares de se manifestar, como foi o caso de Raimundo Minexã, não progressivas e 

assumindo inclusive representações de outras religiosidades. A mediunidade vinculada a 

sonhos apareceu durante as entrevistas pelo menos duas vezes, sonhos que conduziram 

sujeitos a tomar atitudes e mudar o rumo de suas vidas. Mesmo não tendo suporte nesse 

trabalho para uma discussão ampla sobre a relação dos sonhos com a mediunidade, a 

espiritualidade, a Psicologia, se fez necessário apontar como o sonho enquanto 

instrumento espiritual vinculado geralmente a projeções astrais ou visitas de espíritos e 

entidades para instrução ou alerta. No caso de Jorge de Angélica, o mesmo revela que 

ainda criança recebeu a visita de um anjo, leio aqui ser encantado, iluminado, e que desde 

então passou a professar a fé cristã. Essa aparição aparta Jorge de uma imersão no 

Candomblé, o que era tradição de sua família, ou pode ter sido um desejo inconsciente 
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que através do sonho torna-se possível, respaldado. A questão é que Jorge de Angélica, 

assim como a maioria dos componentes do Afoxé estão permeados pela ancestralidade 

africana, mesmo não tendo iniciação, professando a fé e ocupando funções dentro dos 

terreiros eles tornaram-se a gentes do sagrado quando tomam por opção de movimento 

negro o Afoxé e toda sua simbologia mágica. 

É perceptível que são os homens que se destacam no papel de liderança e no 

processo de criação do Afoxé, as mulheres estavam delegadas funções práticas do 

cotidiano, a ponto de poucas terem seus nomes citados ou lembrados, mas geralmente 

associado a algum homem, irmãos, filhos ou maridos. Discussão que merece uma 

análise mais aprofundada, relacionando o gênero ou as distinções de gênero dentro do 

Afoxé, inclusive com possibilidade de entrevistar diretamente essas mulheres, o que não 

foi possível até a conclusão deste trabalho. Mas o que temos como indicio é que eram 

elas as principais agentes do sagrado a apoiar diretamente nas questões ligadas aos 

Orixás como relata Nunes Naturezza: “Mãe Hilda de Oyã lá do Campo Limpo, ela 

sempre colaborou com o Pomba de Malê. Ela faleceu, (...) é madrinha de Lurdes irmã 

de Gilsam, não sei se madrinha assim de religião, não de religião africana ou madrinha 

de batismo no caso catolicismo”. Por ter uma confecção de aparatos do candomblé ela 

ajudava na idealização e confecção das roupas, elementos simbólicos. “Ela fazia as 

indumentárias, ajudava o povo se arrumar, foi pouco tempo que ela participou, mas com 

ela era por amor mesmo, e era uma figura dócil, Mãe Hilda”. (NUNES NATUREZZA. 

Entrevista concedida em 12.05.2022). 

Essa rede de apoio dos agentes do sagrado de matrizes africanas seja da Rua Nova 

ou de outros bairros como o Campo Limpo, e sendo majoritariamente mulheres que 

colaboraram para criar condições materiais para sustentação do Afoxé, enquanto grupo 

coeso, seja executando os rituais religiosos, emprestando atabaques, preparando 

indumentárias, abrindo suas casas e fazendo tudo com muito amor ao ideal, que mesclasse 

com a religiosidade, com a festa e com a consciência política da importância de demarcar 

espaço social, através da cultura. Mas o apagamento ou pouco destaque que essas 

mulheres recebem em comparação com os homens é estrondoso, quando perguntado 

sobre os fundadores e participantes do Afoxé são citados um conjunto de homens, jovens 

negros imersos na lógica patriarcal que assumiam o protagonismo dos movimentos. Nos 

afoxés tradicionais, aqueles vinculados a um terreiro, geralmente são os ogans que 

presidem e são delegados pela Ialorixá ou Babalorixá a ocupa essa função, o que não é o 
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caso do Pomba de Malê, em que existia uma rede comunitária de apoio e fortalecimento 

multou, mesmo assim essas mulheres são pouco lembradas. 

Apesar do tensionamento necessário entre o protagonismo de homens e 

mulheres na formação e na sustentação do Afoxé Pomba de Malê todos e todas foram 

protagonistas no teatro das representações do sagrado, entendendo o desdobramento, “nas 

religiões afro-brasileiras, de identidades cultuais originalmente africanas, tornou-se uma 

necessidade das consolidações desses caminhos religiosos e das ressignificações 

necessárias à construção da visão brasileira (...) formação de uma sociedade relacional, 

nas retraduções que o imaginário aciona nas mais diversas direções da cultura”. (SENNA, 

2014, p.188). Ronaldo Senna traz essa colocação associada ainda a realidade vivida por 

Raimundo Minexã, que quando conseguiu equilíbrio na vida passou a professar a fé cristã 

Católica e em paralelo suas obrigações sagradas com o Candomblé, o qual era sua 

fundamentação e afirmou: “Penso que uma pessoa tanto pode ser escolhida para ser 

sacerdote, católico, protestante ou do candomblé. Uma religião colocar-se contra outra é 

querer negar, portanto, os desígnios de Deus”. (SENNA, 2014, p.188). 

 

 

2.2.1- Ancestralidade, Identidade, Ressignificações do Sagrado: como 

germina um Afoxé na Encruzilhada. 

 

A demarcação dos fundadores e integrantes do Afoxé Pomba de Malê enquanto 

sua origem não proveniente de um Terreiro de Candomblé e a distância de seus 

componentes das práticas, como dos rituais religiosos levanta alguns questionamentos, 

entre eles: Por que então um Afoxé? Um dos vetores explicativos pode vir do lugar 

ocupado pelas Religiosidades De Matrizes Africanas no movimento negro principalmente 

a partir dos anos de 1970. Com o processo de redemocratização com o fim da Ditadura 

Civil-Militar iniciada em 1964 que havia intensificado a desarticulação de movimentos 

sociais no Brasil, inclusive os de cunho racial e étnico, o Movimento Negro brasileiro 

passou a buscar no Candomblé um elo ancestral tradicional, uma fonte preservada de 

África, resultado de lutas históricas de resistência, destacando principalmente as tradições 

nagôs. Por mais que essas discussões não estivessem presentes na comunidade da Rua 

Nova de forma tão literal, como afirma Nilton Rasta: 
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Agora a gente não, tinha que correr pra livro, pra um cara que era branco (tinha 

acesso à educação e leitura) pra traduzir que a gente não sabia traduzir, e ai 

tome, pra você ver como era a coisa, era orgânico mesmo, não tinha nada 

tecnológico, era tudo orgânico, você encontrar uma fita cacete, alguma coisa 

de vídeo que você pudesse ouvir, era um trabalho do caramba, as notícias que 

passava não tinha nada disso, nada, ninguém nem sabia o que fazer, mas a 

gente tava ali, procurando, garimpando,  buscando, juntando, somando e 

fazendo o trabalho, um trabalho de super resistência, e super interessante. 

(Nilton Rasta. Entrevista concedida 12.05.2022). 

 

A necessidade de criar um instrumento de resistência suplantava as dificuldades, 

e considerando que a comunidade vivenciava a religiosidade e também a festividade, e 

que nesses espaços a negritude ou uma vinculo positivo com a ancestralidade africana 

exercia força e poder simbólico na cidade, talvez fosse através deles que pudesse ser 

construída novas identidades. Como afirma Hall: “Dentro de nós há identidades 

contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal modo que nossas identificações 

estão sendo continuamente deslocadas” (HALL, 2019, p.12). Como as narrativas sobre 

esses sujeitos não lhes possibilitava comodidade era necessário criar condições, encontrar 

semente entre os frutos já plantados para replantar e colher novas condições.  

Analisar como o Afoxé Pomba de Malê passou a definir suas construções 

identitárias tanto no sentido da apropriação da religiosidade como também em selecionar 

outros elementos que o constitui enquanto Movimento Negro, vai além de narrar a 

formação da entidade, está imerso no jogo das memórias de seus fundadores e integrantes, 

na relação passado, presente e futuro que se pretende alcançar, a validação das memórias 

aparece muito como confirmação de heróis e de pioneirismos, mas também das intrigas e 

divergências típicas das relações humanas. O que difere e consolida o Afoxé da Rua Nova 

tem muito a ver com a realidade do bairro que tantos vimos, jovens que vivenciavam a 

discriminação, o racismo, a perseguição policial, o desemprego, com pouco ou nem um 

acesso à educação formal e que viviam sedentos de pertencimento, de afirmação e de 

conquistar espaços seja no campo pessoal como nas esferas sociais. Alguns deles 

enxergaram na manifestação Afoxé uma possibilidade de conquistar espaço, nem que seja 

para a diversão através de demarcação de sua consciência étnica.  

É importante salientar que o Afoxé Pomba de Malê não foi o primeiro afoxé de 

Feira de Santana, quando o Pomba é fundado em 1985 já existia uma tradição de grupos 

de outras regiões da cidade. Entidades que tiveram suas fundações e instrumentalizações 

diferenciadas, e que permitiram uma consolidação menos dificultosa da inserção do 

Pomba de Malê na Micareta feirense. O citado como primeiro afoxé de Feira de Santana 

é o Afoxé Logunxé, provavelmente em homenagem ao Orixá Longun Edé, filho dos 



78 
 

Orixás Oxum com Oxossi associando os poderes mágicos de ambas as entidades, riqueza, 

beleza, caça e amor, o nome Logunxé parece junção do nome Logun com a expressão 

Axé. O entrevistado Gilson, apelidado de Chiclete foi integrante do Logunxé na sua 

infância, tendo sido mascote, participando da ala infantil e onde iniciou sua vida musical, 

aprendendo a tocar o agogô, instrumento musical de percussão símbolo do afoxé, foi 

morador durante anos do Jardim da Paquera, nas imediações do bairro Olhos D’água, 

onde era sede da entidade e também um forte polo de mobilização de negros e negras. 

Pontua os anos de 1982 a 1983 como período de em que participou do Logunxé, destaca 

Gilson Chiclete que atualmente é diretor musical do Afoxé Pomba de Malê tendo iniciado 

entre 2008 e 2010. É artesão e vendedor ambulante, tem vasta formação musical, atua 

como professor de diversos instrumentos percussivos, iniciou sua carreira ainda criança 

no Afoxé Logunxé, passando a tocar diversos instrumentos e a ensinar em projetos 

sociais, sobre a entidade que o formou ele afirma: 

 

Manuel Rasta ele tocou no afoxé Logunxé também, era dançarino, tinha aula 

de dança, ele tocava agogô e fazia parte da Ala de dança, hoje mora na Bélgica, 

é um cara forte na cultura também, e tem Negra Jhô também, ela foi pra lá. A 

gente tocava em percussão, a gente tocou em fanfarra de colégio também, a 

gente tocava em caixa de repique e caixa de guerra, daí Manuel foi pra 

Salvador, de Salvador o pessoal queria levar um percussionista pra lá pra fora 

e ele foi pra tocar lá fora e tá lá até hoje, lá ele dá aula de música, trabalha e 

tem o projeto cultural dele na Bélgica e Amsterdã.39 
 

Gilson Chiclete destaca Manuel Rasta e Negra Jhô por ambos terem galgado 

projeção externa a Feira de Santana, mas para além disso, ambos também participaram e 

colaboraram para a consolidação do Afoxé Pomba de Malê e para a comunidade da Rua 

Nova. O Logunxé é apontado aqui como grande impulsionar na vida de Gilson, foi lá que 

iniciou e consolidou sua carreira musical, atualmente é diretor musical do Pomba de Malê, 

ainda destaca a importância da Negra Jhô para o Logunxé e as várias outras entidades: 

 

 (...) ela foi dançarina ai também, dançou em todos blocos ela dançou, ela foi 

uma das fundadoras também, do afoxé também lá da Paquera e tudo, eu morava 

na Rua Chile e Negra Jhô na Araújo Pinho, é pertinho, e tinha os encontros de 

noite na casa da Negra Jhô, a gente ia pra lá de noite, ficava todo mundo até 

uma meia noite conversando sobre o cultura, trocado ideia, debatendo sobre 

cultura de Feira, era bom”. (Gilson Chiclete, entrevista concedida em 

05.05.2022). 

                                                           
39 Gilson Chiclete. Entrevista Afoxé em Feira de Santana. Concedida em: 05.05.2022. Para: Diego Bispo 

dos Santos. Para o trabalho: Afoxé Pomba de Malê: Religiosidade, movimento negro e identidade em 

Feira de Santana-Ba. (1985-2015). 
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Os relatos sobre o Logunxé são acompanhados do mapeamento do movimento de 

outros afoxés pela cidade como relata Beto Maravilha: 

 

O Flor do Ijexá foi fundado em oitenta e dois (1982), a gente foi fundado em 

oitenta e cinco (1985). Tinha o Flor do Ijexá, tinha o da Paquera que era o 

Logunxé, ai foi surgindo outras entidades, mas eles foram realmente os 

pioneiros. (...) É isso mesmo, necessidade de ter uma entidade negra na Rua 

Nova, na época não tinha um afoxé”. (BETO MARAVILHA, entrevista 

concedida em 11.05.2022).  

 

Já existia na cidade referências consolidadas de afoxé, a necessidade latente era 

de um grupo na Rua Nova ser desenvolvido, com novos agentes, um movimento que 

ocupasse o espaço de negritude entre os jovens no bairro. Gilson Chiclete reitera sobre a 

formação do Logunxé:  

 
O Afoxé Logunxé que foi o berço da cultura de Feira. Porque ali tem o casarão, 

a Fazenda dos Olhos d’água que foi fundada Feira de Santana, dali puxou pro 

Tomba. O Afoxé Logunxé era da mãe de Gogó que ela tinha um terreiro, o 

afoxé foi fundado através da mãe de Gogó, porque eu não sei o nome da mãe 

de Gogó, ela mandou o filho criar o afoxé, e ele criou. Ele cantava e tocava, 

grande percussionista daqui, ele vem de Ketu, o homem que vem de Ketu saber 

fazer tudo. (Gilson Chiclete, entrevista concedida em 05.05.2022). 

 

Conforme o entrevistado Gilson Chiclete, o Logunxé foi fundado de forma 

tradicional para um afoxé, tem sua origem e sua liderança sustentada por um Terreiro de 

Candomblé, uma extensão do Terreiro na rua, inclusive comandada por um homem o 

ogan Godó. Outro elemento importante é o desenvolvimento dos afoxés nessa região da 

cidade, alinhando a narrativa de fundação da cidade pelo casal português, mas para 

demarcar a presença negra, de ex escravizados. Acrescentado Chiclete diz: “E, depois do 

Afoxé Logunxé tinha um Afoxé Flor do Ijexá do Tomba, aí através do Flor do Ijexá, tinha 

o Afoxé Toriafan também, eram os três afoxés que a cultura do lado de lá tinha, da 

Serraria Brasil”. Temos fortes indícios dos três primeiros e consagrados afoxés de Feira 

de Santana, o que alimenta a necessidade de maior aprofundamento e estudo sobre os 

afoxés em Feira de Santana. Nunes Naturezza rememorou uma das músicas do Afoxé 

Flor do Ijexá do Tomba:  

 

Oxalá tenha pena de mim, de mim meu pai tenha dó, tenha dó, tenha dó. 

As voltas do mundo é grande e a de Deus é bem maior. 

Vem o dia, tem o sol, vem a noite tem a lua. 

O afoxé na passarela que beleza pura olha. 

O meu coração fica tão forte, que nem os tambores da minha senzala. 

O que será que vai acontecer, se o afoxé deixar de existir, se um dia isso 

acontecer, a raça negra não vai se redimir Oxalá. 
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De acordo com o próprio Nunes não muito depois desse desfile o Flor do Ijexá 

deixou de existir como Afoxé e passou a ocupar a avenida como Bloco Afro, o que parecia 

para ele premunição, relatando emocionado. O Professor Antônio Anunciação que viveu 

por anos na cidade de Salvador-Ba, retorna para Feira de Santana em 1987 e destaca: “um 

afoxé que não saia mais na avenida que foi o Logunxé, do bairro do Jardim da Paquera, 

aquela região ali, e também o Flor do Ijexá como afoxé também já não saia mais, o Flor 

do Ijexá tornara-se um Bloco Afro”. Alguns afoxés deixaram de existir ou transformaram 

sua estrutura, mesmo sendo quase todos muito novos, iniciados nos anos de 1980, mas a 

nova tradição se renovava, não só com o Pomba de Malê, como destaca Nunes: “ali na 

Brasília, era o de Robério que era o Axé Toriefan. Era o Pomba de Malê, o Axé Toriefan, 

Flor do Ijexá, acho que só tinha quatro. Obamaê substituiu o Logunxé”. 

Considerando os elementos aqui apontados, necessidade de afirmação positiva da 

identidade comunitária, forte presença dos candomblés, uma juventude ávida por novos 

espaços de sociabilidade e representatividade, somada a experiência de afoxés 

consolidados na cidade, aponte um caminho de entendimento de como o Afoxé passa ser 

compreendido como possibilidade de organização de Movimento Negro. Os indícios de 

que esses movimentos foram forjados a partir de tentativas, de esforços, ora partindo de 

indivíduos, outros de um grupo de afins alinhados pelo desejo, mesmo que desprovidos 

das ferramentas intelectuais e econômicas para sustentar o empreendimento cultural. As 

fontes apontam para a existência de outros afoxés na Rua Nova antes da fundação do 

Pomba de Malê, o que nos permite afirmar que foram tentativas de engajar a comunidade 

num movimento, que estava ocupando novos espaços na cidade, ocupando a principal 

vitrine cultural da cidade que era a Micareta. 

Na narrativa de alguns integrantes entrevistados o Pomba de Malê foi o primeiro 

afoxé a ser criado no bairro da Rua Nova, numa tentativa de silenciar o que pode parecer 

ser fracasso, muito em função dos dois primeiros afoxés do bairro não terem durado muito 

tempo, nada além de um desfile. Muitos fatores podem ter colaborado para esse desfecho, 

principalmente a não profissionalização e estrutura suficientes para manter um afoxé, as 

divergências internas são as mais apontadas, porém implícita as divergências existem 

também objetivos desalinhados e forças de vontade não direcionadas, o que 

provavelmente uma liderança religiosa no comando proporcionasse, porém, certamente 

ceifaria a autonomia e jovialidade dos afoxés. Das memórias dos membros dos afoxés 



81 
 

emergiu a lembrança vaga da existência de dois afoxés na Rua Nova, o pioneiro foi os 

Filhos da África: 

Teve o Afoxé Filhos da África, anterior ao Pomba de Malê, que foi por sinal, 

a organização dele que deu na... na casa da mãe... na casa de Jorge de Angélica, 

que se organizaram e... com Bolão, e teve outro rapaz que acho que, acho que 

depois ele foi pro Rio, esse afoxé só movimentou acho que um ano que saiu na 

Micareta, só uma ano. (NUNES NATUREZZA. Entrevista concedida em 

12.05.2022). 

 

O Afoxé Filhos da África que de acordo com Nunes Naturezza foi fundado por 

Bolão, Gilberto Pinheiro, e outras pessoas, porém, tal informação não foi possível 

confirmar, até o momento de elaboração deste texto. Fazia menção direta a África, 

demarcando a origem africana e a negritude a partir da construção alegórica do continente 

como terra mãe. Bolão é também migrante em Feira de Santana, tendo vindo de Salvador 

para o interior baiano imbuído da necessidade de mobilizar os afrodescendentes, através 

da festividade. O segundo afoxé foi o Zimbabué, nome que homenageava o país africano 

Zimbábue, tiveram como fundadores Nilton Rasta e Beto Maravilha, também só se 

apresentou na rua um ano, esse tinha como sede a casa do próprio Nilton Rasta. 

Nanes Naturezza afirma ter iniciado seus envolvimentos com afoxés nesse 

contexto, quando em colaboração de um amigo adquiria revistas sobre a situação na 

África e desse material extraia inspiração para as diversas criações. Uma narrativa 

diferente foi dada por Jorge de Angélica, o que aponta sua visão coletiva e direcionada 

para a criação do Afoxé:  

 

Na verdade, esse afoxé ele sofreu três fundações, bem antes de 85 a gente 

fundou o Filhos da África, aí por questões ou outras precisou mudar o nome 

pra Zimbabuê, foi indo, foi indo aí escolhemos o nome Filhos... Pomba de 

Marley, e na época a gente já curtia muito reggae, então Bob Marley, aí 

deturparam e botaram Pomba de Malê, aí eu acoplei, por que os Malês, era 

uma tribo africana e até ficou legal, Pomba de Malê. (JORGE DE ANGÉLICA. 

Entrevista concedida 24.05.2022). 

 

Mesmo cada afoxé tendo temporalidade de fundação diferente, não foi possível 

precisar os anos de fundação e de desfile, tendo fundadores diferentes, grupos que se 

articularam e que se desarticularam por motivos variados. Jorge de Angélica apresenta 

esses momentos emblemáticos para a sua solidificação, para se consolidar, apontou sua 

posição no processo, destacando como o reggae também era um vetor de influência na 

comunidade. Nilton Rasta apresenta uma narrativa sugestiva sobre a criação do nome do 

referido afoxé, mas também aponta os sujeitos, além dele, que estavam na discussão da 

necessidade de um novo afoxé:  
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Morais, que chama Juquinha (...) e um cara chamado Gilberto Pinheiro, 

conhecido como Bolão, foi quem trouxe a ideia de afoxé pro bairro, ele era de 

Salvador, e ai a gente aproveitou, centrou, trouxe a ideia. Morais falando, na 

época coincidente tava fazendo anos da Revolta dos Malês, (em) 1885, ai foi 

quando Morais, que ele sempre gostou de história, falou: Poxa, porque a gente 

não bota Malê? Ai eu falei, tem que fazer alusão a baluarte daqui, tem que fazer 

uma coisa que marque ela. Ai foi quando Gilberto Pinheiro gritou assim: Malê 

de Pomba. Ai disse: Mas ficou sem sentido, Malê de Pomba, não pode ser a 

Pomba que veio do Malê?! A Pompa que veio do Malê que falei que ficou 

Pomba de Malê. Ai surgiu ai, de uma conversa numa esquina, surgiu Pomba 

de Malê. (NILTON RASTA. Entrevista concedida em 12.05.2022). 

 

Gilberto Pinheiro e Nilton Rasta já tinham adquirido a experiência dos outros 

afoxés, não aceitaram ser vencidos pelas adversidades e persistiram na ideia de fundar 

uma entidade que representasse a resistência dos moradores do bairro, reunidos com 

Antônio Carlos Morais especularam sobre a criação de uma nova entidade, como naquele 

ano estava sendo comemorado a Revolta dos Malês, cento e cinquenta anos da revolta 

que redefiniu a instituição escravocrata no Império regencial brasileiro, que alertou toda 

sociedade para a constante ameaça de revoltas escravas, que apresentava  o risco para a 

reduzida sociedade branca dominante, como apresentou a possibilidade de mobilização 

para aqueles que se encontrava em cativeiro, oprimidos. A Revolta dos Malês acontecida 

em 25 de janeiro de 1835, em Salvador, no período da festa de Nossa Senhora da Guia, 

um domingo, dias santos e festivos, feriados, eram escolhidos para o exercício da rebeldia 

escrava, nada incomum é fazer de um espaço de festa como a Micareta um espaço de luta. 

Um dos intelectuais que mais aprofundou no estudo histórico sobre a revolta foi João José 

Reis e ele caracteriza enquanto: 

 

O movimento de 1835 é conhecido como Revolta dos Malês, por serem assim 

chamados os negros muçulmanos que o organizaram. A expressão malê vem 

de imalê, que na língua iorubá significa muçulmano. Portanto os malês eram 

especificamente os muçulmanos de língua iorubá, conhecidos como nagôs na 

Bahia. Outros grupos, até mais islamizados como os haussás, também 

participaram, porém contribuindo com muito menor número de rebeldes.40 

 

Os Malês foram as ruas naquela rebelião com roupas usadas apenas pelos 

islâmicos, um camisolão cumprido branco chamado na Bahia de “abadá” carregando 

amuletos mulçumanos, papeis com rezas e passagens do Alcorão, alguns ingredientes 

mágicos colocados em pequenos envelopes de couro, prática protetiva que foi 

ressignificada e incorporada a práticas religiosas dos candomblés como Bolsa de 

                                                           
40 REIS, João José. A Revolta dos Malês em 1853. Disponivél em: 

http://smec.salvador.ba.gov.br/documentos/a-revolta-dos-males.pdf. Acessado em 20.06.2022.  

http://smec.salvador.ba.gov.br/documentos/a-revolta-dos-males.pdf
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Mandinga ou Patuá. Destacando o papel central da religião naquele levante, o Islã 

representou a ideologia e inspirou governos de estados expansionistas em África, 

utilizado por comerciantes e senhores de escravos, mas também representou refúgio, 

“Deu força espiritual, moral e organizativa a homens pobres livres que viviam 

subordinados aos poderosos protegidos da religião tradicional e manteve viva a esperança 

de libertação de milhares de escravos mulçumanos”. (REIS, 1986, p.114). Porém, não era 

o Islamismo predominante entre os escravizados baianos, figurava entre o culto aos 

Orixás nagôs, o Vodu dos jejes, ao culto dos Espíritos ancestrais dos angolas, além do 

Catolicismo crioulo marcando uma pluralidade religiosa afro-baiana.  

Saber ler e escrever o árabe, prática trazida por muito dos malês já de África e 

transmitida entre escravizados e libertos, caracterizava um processo de proselitismo lento 

e gradual, organizaram espaços paralelos para oração, aprender a ler e escrever o árabe e 

decorar versos do Alcorão, “todas tarefas importantíssimas, indispensáveis, da educação 

islâmica em qualquer lugar e época”. (REIS, 1986, p.127). Além da comunhão religiosa 

e da escrita que sustentava a prática, os revoltosos buscavam integração e solidariedade 

social, através de elementos como africanidade, etnicidade e a situação de escravizados e 

libertos explorados e descriminados. (REIS, 1986, p.135). Pretensão que são reavivadas 

pelo Afoxé Pomba de Malê depois de cento e cinquenta anos, numa cidade que apenar de 

não mais escravocrata estava permeada pela desigualdade étnica, pelo analfabetismo 

estrutural e principalmente pela precária consciência racial e social de sua gente.  

O termo Malê dava conta da referência as comunidades africanas através de um 

grupo rebelde, porém organizado, intelectualizado e com pretensões próximas ao que 

aqueles jovens pretendiam, conscientização e demarcação de espaço social. Desse marco 

ancestral “a Pomba que veio do Malê que falei que ficou Pomba de Malê. Ai surgiu aí, 

de uma conversa numa esquina, surgiu Pomba de Malê”, de um encontro acontecido numa 

esquina, em uma Rua Nova, aberta pelo “Orixá dos caminhos”41, trazendo pelos ventos 

uma mensagem de renovação. Pode parecer pretenciosa analisar pela cosmovisão afro-

brasileira as narrativas dos entrevistados, mas a todo momento os indícios de interferência 

ou de favorecimento espiritual são colocados de forma implícita, não tão racionalizada. 

Foi nessa encruzilha que foi forjada a ideia, um desejo sem que houvesse estrutura para 

concretização. Duas fortes referências que poderiam ser capazes de atrair a comunidade, 

                                                           
41 Orixá dos caminhos faz menção a uma das caracteristicas do Orixá Exú, o primeiro que abre os caminhos, 

seu irmão Ogum também possuie essa caracteristica, sendo que Exú abre caminho onde não existia 

passagem, já Ogum limpa as adiversidades do caminho, desenvolendo.   
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a menção a Dona Pomba, Dona Ernestina Carneiro, símbolo de conquista, força e 

comunhão no bairro, e os Malês, bandeira de resistência, de luta aguerrida, na trajetória 

da população negra na Bahia. 

  

E tinha Gilberto Pinheiro, o primeiro Afoxé da Rua Nova na verdade, que era 

Filho da África, foi ele quem botou, ai depois, não sei o que aconteceu lá, 

acabou o afoxé. Ai a gente teve a ideia de botar o Zimbauê, não deu certo. A 

gente falou, esse negócio não vai dá certo não, todo dia uma confusão. Como 

esse Morais era mais chegado, eu disso Morais bora ajeitar essa parada, bora 

vestir a camisa, bora chamar Bolão pra ver se Bolão tem alguma ideia lá, Bolão 

conhece de afoxé. Aí tiveram outras pessoas por perto assim, mais 

conversando, mas a ideia mesmo de servir foi dos três. (NILTON RASTA. 

Entrevista concedida em 12.05.2022). 
 

A partir dessa nova proposta contando com a colaboração dos sujeitos que já 

haviam participado dos outros afoxés, já tinham desenvolvido um certo engajamento e 

estavam embebidos da necessidade de consolidar um afoxé, foi que começou a ganhar 

concretude o Movimento Cultural Afoxé Pomba de Malê, o qual passou a agregar os 

antigos componentes e novas aderentes a proporção que a ideia se materializava em ações 

voltadas para o desfile na Micareta do ano de 1985. De acordo com Nunes Naturezza no 

dia primeiro de fevereiro, véspera do dia de Iemanjá foi concretizada a fundação da 

entidade, sendo seu primeiro presidente Gilberto Pinheiro. Assim como o bairro nasceu 

de uma grande comunhão entre seus pares, o Afoxé só ganhou fôlego por essa mesma 

característica, as famílias de Nilton Rasta, a família de Jorge de Angélica, o próprio Nunes 

Naturezza, o grupo de cantores que incluíam Beto Maravilha, Jorge Rasta, Dionorina, 

mais posteriormente o Gilsam Rastaman, e tantos outros e outras. O Afoxé Pomba de 

Malê conseguiu construir um poder de atração suficiente para mobilizar essa geração 

como relatou Jorge de Angélica: 

 

Nós negão também podemos, estamos aqui participando, colaborando com a 

nossa parte para o brilhantismo da festa, e... foi isso que me moveu, e aquela 

música, aquele cântico, aquela coisa, inteirou assim a vontade de formar a 

entidade, a musicalidade que a gente já tinha, a disponibilidade de alguns, 

naquela época tinha bons ogans, pra fazer afoxé tem que entender do 

Candomblé porque, porque o afoxé é o Candomblé de rua, não é? Então tem 

que ter pessoas do Candomblé, ou que entendesse de batidas pra tocar, e a 

gente tinha isso aqui bastante, e tinha meninas, pessoas que gostava da coisa e 

participava, o incentivo todo foi esse, mostrar que a comunidade da Rua Nova 

não tinha só marginal como era dito em alguns programas de rádio como, bem 

antigamente a Ronda Policial, com Francisco Almeida (...) que chamava a Rua 

Nova de Rua Nova dos Diabos. (JORGE DE ANGÉLICA. Entrevista 

concedida em 24.05.2022). 
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Dos vários fatores que possibilitaram a realização do afoxé a religiosidade 

presente no processo de formação e na necessidade de referência é latente, além do apoio 

dos Babalorixás e Ialorixá do Candomblé, foi a adesão de seus adeptos, tanto o apoio 

direto a entidade como a adesão aos desfiles, as atividades recreativas e formativas. Com 

o Pomba de Malê a comunidade do Rua Nova passou a vivenciar uma nova experiência 

cultural, o bairro começou a figurar como centro difusor da africanidade local. Os ensaios 

de Micareta, explicar a data que aconteciam aproximadamente dois meses antes da festa 

eram o verdadeiro demonstrativo da consolidação do Afoxé, mas além disso de uma 

efervescência cultural negra em Feira de Santana entre os anos de 1980 e 1990, como 

afirma Gilson Chiclete: 

 

Micareta, a gente botava o bloco na avenida, pra gente desfilava com amor, a 

gente desfilava... os ensaios enchiam, a gente saia de lá, daqui, o pessoal saia 

de lá do Tomba, da Rua Nova e ia lá pro Tomba, do Tomba ia pra Paquera, 

todo dia tinha um desfile, o afoxé ... Flor do Ijexá saia dia de domingo, era casa 

cheia, o Obamaê era dia de sexta, casa cheia, Rua Nova dia de sábado, casa 

cheia, a gente vinha desses bairros andando antigamente. (Gilson Chiclete, 

entrevista concedida em 05.05.2022). 

 

Período que para muitos foi o momento dourado dos afoxés em Feira de Santana, 

entidades fortalecidas e população afrodescendente desenvolvendo o sentimento de 

pertença, partindo da religiosidade e galgando a conscientização social e da valorização 

da cultura. Compreender como o processo de conscientização é construído nos afoxés é 

resultado da observação de múltiplos fatores, primeiro e a instrumentalização e 

informação de seus idealizadores e colaboradores próximos, depois a forma como se 

materializa na música, na dança, nas fantasias e alegorias, como resultado a recepção de 

um público externo, preparado ou ambientado ou não com esses elementos. Selecionar 

um tema de desfile requer um processo de pesquisa, investigação e invenção que no caso 

do Afoxé Pomba de Malê contou com apoios variados, diversos sujeitos reunidos com 

diversas perspectivas, religiosas, políticas e culturais. Um dos exemplos já apontado foi 

o de Nunes Naturezza, que seu amigo Marcelo, cujo pai era engenheiro eletrônico, 

conseguia fácil acesso a revistas e informações, foi o meio inicial pelo qual despertou 

cônscia para a realidade africana e pode traduzir para o afoxé, principalmente quando o 

tema escolhido era algum país do continente.    

O tema escolhido para o primeiro desfile, foi um ponto não convergente, o 

cruzamento de memórias e relatos não possibilitou definir com maior precisão qual foi a 

real homenagem do ano, as opções estavam entre celebrar a Dona Pomba, reverenciar a 
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Etiópia e uma saudação ao Orixá Xangô. Por incrível que possa parecer todas as temáticas 

se comunicam e provavelmente foram celebradas em anos distintos e rememoradas em 

novos formatos, o que coincide é que esses temas podem ser permeados pela canção Pode 

Morar, já analisado nesse trabalho, uma homenagem a Ernestina Carneiro, uma alusão a 

Etiópia e um pedido de justiça a Xangô, o rei de Oyó, deus do fogo, da guerra e do 

julgamento divino sobre os homens. Outro elemento que aponta essa homenagem a 

Xangô são as cores símbolo do Afoxé Pomba de Malê, são o branco e vermelho, cores 

desse orixá, que muito se confundem com as cores preto, branco e vermelho da cobra 

coral elemento incorporado ao longo dos anos pela entidade. Em todos os sentidos o tema 

do ano pedia justiça, também por sua referência aos rebeldes Malês, o Afoxé se lançou 

no circuito da Micareta de Feira com um grito de socorro e apelo de justiça social. Os 

temas dos demais anos estavam interligados principalmente ao panteão afro-brasileiro, 

aos orixás como o simbolizado na canção Ogundilê: 

 

Ogundilê guerreiro, Ogundilê Conquistador, ogunhê nhê nhê. 

Ogundilê guerreiro, Ogundilê Conquistador. 

Na estrada de fé, a batalha é sua meta. A espada de ferro balançar. 

Eboquerê nas esquinas que ficam, meu corpo fechado vai passar. 

Nem me olhe de lado, Malê eu sou. Meu tema vai lhe dizer. Ogunhê nhê nhê. 

Ogundilê guerreiro, Ogundilê Conquistador, ogunhê nhê nhê. 

Ogundilê guerreiro, Ogundilê Conquistador. 

Justiceiro de fé, e fé, e fé. Justiceiro de fé, e fé, e fé. 

Resplandecentimente, Pomba de Malê manda aquele Axé. (Interpretada pela 

Trilogia do Reggae – Jorge de Angélica, Dionorina e Gilsam). 
 

Nessa canção a justiça declamada é a justiça de fé de Ogum, Orixá ligada aos 

metais, ao desenvolvimento material da humanidade, das guerras e batalhas, mas também 

de uma justiça humanitária, não tão implacável quando a justiça divina de Xangô, como 

todo brilho o Pomba de Malê espalha seu Axé através da canção. Apesar da 

predominância dos Orixás nas escolhas dos temas, além de países africanos que poderiam 

ser homenageados, pessoas da comunidade também poderiam ser celebradas, como foi o 

caso de Dona Pomba, mas também canções que celebravam a própria história do Pomba 

de Malê, numa adaptação da canção Pode Morar de Jorge de Angélica, primeiro 

compositor do Pomba de Malê, Beto Maravilha homenageou os vinte cinco anos do 

Afoxé, no ano de 2020: 

Pode morar, pode morar. 

Pomba de Malê, Pomba de Malê, já foi cantando. 

Pode morar, Pode morar, carimbado e aprovado. 

Vinte e cinco anos, faz parte da História, as pratas do Pomba estão gravadas 

na memória. 
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Vinte cinco anos, Pomba de Malê, Pomba de Malê.  

Já foi cantado.... Já foi cantado... (Composição de Beto Maravilha). 
 

De todas as canções criadas para o Afoxé Pomba de Malê, a que marcou e marca 

a identidade do grupo, por sua projeção e seu reconhecimento ter alcançado espaços em 

que a própria entidade não imagina por ser reconhecida dentro e fora da cidade, inclusive 

com indícios de ter sida adaptada como ponto de Umbanda para reverenciar o Caboclo 

Cobra Coral. Dos relatos e observações que nem sempre podem ser alcançadas 

cientificamente, a canção Cobra Coral tem uma historicidade própria dentro do grupo, a 

essa referência neste trabalho associei a ancestralidade do Pomba de Malê, interligando 

com a grande serpente de fogo advinda de África e narrada pelo personagem Antão da 

Obra de Muniz Sodré. Existem diversos relatos sobre o surgimento dessa canção, alguns 

místicos, contribuindo para a elevação ancestral do afoxé, outras bem realistas, fato que 

a canção nasceu da necessidade de homenagear o Orixá Oxumaré.  

Orixá dos ciclos, da mobilidade e da atividade, Oxumarê é “símbolo da continuidade e da 

permanência e, algumas vezes, é representado por uma serpente que se enrosca e morde 

a própria cauda. Enrola-se em volta da terra para impedi-la de se desagregar. Se perdesse 

as forças, isso seria o fim do mundo”. (VERGER, p.78.)42 Representa o feminino e o 

masculino, o que seria as polaridades do gênero, demarcando um livre transito sexual, o 

que simbolizado também por suas cores, geralmente todas as cores do arco-íris, mas 

também o preto e amarelo, preto por ser a reunião de todas as cores, amarelo ligado a 

riqueza que também é sua característica. O arco-íris também é relacionado ao Orixá 

Oxumaré por ser um demarcador temporal, elemento que simboliza a predominância da 

luz solar sobre a chuva, sendo também a entidade responsável por capturar as águas da 

terra para o céu, assim manter a continuidade dos ciclos. O Orixá em sua versatilidade 

vive metade do ano no céu, e a outra metade na terra, quando em terra ele assume a forma 

da serpente que morde a própria calda. Essas características são integradas e 

ressignificadas nos candomblés brasileiros principalmente pela visão nagô predominante 

na religião, existem estudos que apontam que o culto a cobra foi inserido Jeje, a partir do 

culto a grande serpente do Reino de Uidá.  (LARANJEIRAS, p.11, 2010).  

                                                           
42 VERGER, Pierre Fatumbi. Os orixás: Deuses Iorubás na África e no Novo Mundo. Tradução de Maria 

Aparecida da Nóbrega. Dinsponivel in: https://tepma.files.wordpress.com/2011/08/orixc3a1s-o-mundo-

magico-da-umbanda.pdf. Acessado em 23.06.2022. 

https://tepma.files.wordpress.com/2011/08/orixc3a1s-o-mundo-magico-da-umbanda.pdf
https://tepma.files.wordpress.com/2011/08/orixc3a1s-o-mundo-magico-da-umbanda.pdf
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Figura 3: William Henry Brett (1868).43 

 

A imagem demostra um ameríndio segurando uma cobra, demarcando também o 

respeito das populações indígenas a esse animal, símbolo sagrado, mas também místico 

e carregado de poder, dominar uma cobra viva é sinal de valentia, de sagacidade e também 

de conexão com o divino, é muito comum em Religiões de Matrizes Africanas que 

cultuam Oxumaré e os caboclos de sua falange, possuir uma cobra domesticada ou ter a 

prática ritualística de controlar um animal selvagem. O primeiro relato dado sobre a 

canção Cobra Coral tem relação com essa valentia, essa sagacidade, em que a região do 

Calumbi predominantemente cercada por fazendas e áreas verdes com presença de 

serpentes de vários tipos, sendo preciso sempre ficar atento para não ser surpreendido por 

alguma delas, e seria habito dos moradores da Rua Nova pegar essas cobras e 

orgulhosamente mostrar sua valentia, demostrar masculinidade, daí então surgiu a 

inspiração para a música. Porém em contato com os integrantes do Afoxé esse relato tem 

outras configurações, como afirma Nilton Rasta: 

 

Porque na verdade, quando a gente fez o trabalho ligado ao orixá que é... que 

representa a cobra né?! Oxumaré, ele tem o símbolo de uma cobra, nisso não 

especificava que cobra era, ai faz alusão a isso porque apareceu um playboy 

(rapaz) lá, com uma cobra coral que tinha pegado num pasto lá, por isso que a 

galera fala. Esse moleque pegou a cobra, ai no dia do ensaio apareceu com a 

                                                           
43 William Henry Brett (1868) Extraido do perfil pessoal do ator e artista Hamiltom Cerqueira Lima, 

disponivel in: https://www.facebook.com/photo/?fbid=10229197355945501&set=a.1677890714142. 

Acessado em: 20.06.2022, às 14h:56. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10229197355945501&set=a.1677890714142
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cobra, e Jorge na inspiração fez a música em cima dessa história. (NILTON 

RASTA. Entrevista concedida em 12.05.2022). 
 

Jorge de Angélica, que compôs a música, explica em sua versão que a ideia surgiu 

de um rapaz chamado Dino Boy, que mora no bairro até os dias atuais, na época ele era 

acostumado a pegar cobras através de encantamento, num dia de afoxé, em que estavam 

indo para rua desfilar o Dino apareceu com uma cobra coral, foram para rua, brincaram o 

tempo todo na avenida com a cobra como adereço, Jorge então mentalizou e resolveu 

musicar aquela experiência. Canção que pode ser considerada como segundo hino de 

Feira de Santana, levou tanto o afoxé como os vários artistas que passaram pela entidade 

a construir uma identidade e a explicita-la a través do pertencimento ao afoxé e a 

negritude feirense, rompendo com a musicalidade ijexá, atravessando o Reggae Music. 

 

O negro do Pomba quando sai da Rua Nova, 

Ele traz na cinta uma cobra coral, 

É uma cobra Coral. 

É uma cobra Coral. 

(Composição de  Jorge de Angélica). 
 

A canção parece pequena, quem já ouviu, aprendeu e cantou, vivenciou em algum 

evento, sabe o quanto ela cresce e assim como uma serpente faz várias voltas atingindo 

projeções astrais. O corpo que dança evidencia a circularidade e a candência dos agogôs, 

da malemolência, da ocupação de um território. Como analisa Eduardo Miranda ao 

articular o Pomba de Malê na perspectiva do Corpo Território, em que afirma que a 

experiência do lugar e do espaço se faz através do corpo, “corpo é a peça principal de 

todas as articulações com os homens, animais, com toda a natureza. É um corpo que 

carrega os símbolos, o imaginário, os mitos, os saberes, valores, enfim, toda relação com 

o real do seu grupo e consequentemente é um corpo-território”. (MIRANDA, 2014, p.71). 

 

Afoxé Pomba de Malê é visualizado como espaço pedagógico, no qual 

reconhece seu lugar em múltiplas formas de produção cultural, e não 

simplesmente naqueles espaços que vieram a ser rotulados de escolas. 

Qualquer prática que intencionalmente busque influir na produção de 

significados é uma prática pedagógica. Espaço esse, diferenciado, que valoriza 

a cultura afro-brasileira enquanto arcabouço educativo e intenta traçar novas 

perspectivas culturais no que tange os corpos-territórios dos negros pelo viés 

de uma concepção de educação que não necessita das técnicas de ensino 

instituídas pelas práticas pedagógicas normatizadas. (MIRANDA, 2014, p.71). 
  

 

A perspectiva do Afoxé Pomba de Malê enquanto um espaço pedagógico é 

sustentado pelos diversos sujeitos que vivenciaram suas ações das mais diferentes formas, 
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principalmente por seus fundadores, foi preciso o desenvolvimento do afoxé para que o 

grupo de jovens criasse bases para construir suas carreiras e suas vidas, tanto no sentido 

artístico, como no desenvolvimento intelectual. O Afoxé foi escola e espaço de força para 

essa negritude que aprendeu fazer a luta, lutando e construindo coletivamente. Uma forma 

de analisar como o afoxé projetou na vivência da comunidade o pertencimento, a 

valorização da ancestralidade e da negritude é relacionar a experiência criada a partir do 

Reggae Music, dos movimentos do Novembro Negro e da criação da Frente Negra 

Feirense. 

 

3.2.2 – Afoxé, o Reggae e o Movimento Negro, todos os caminhos levam 

a conscientização. 

 

Como já foi mencionado, as formas de acesso a informação e formação para os 

participantes do Afoxé eram limitadas, toda dificuldade sendo driblada pela socialização 

de recursos daqueles que possuíam acesso a meios de comunicação e meios financeiros. 

É desse lugar que Jorge de Angélica afirma ter conseguido seu primeiro contato com o 

Reggae Music, ouvindo por acaso numa sintonia perdida no rádio uma batida diferente 

que o locutor afirmou ser reggae, dali em diante tentou repercutir aquela sonoridade e 

aprender mais sobre o ritmo, que também vem a ser estilo de vida, quando relacionado ao 

movimento rastafári. A canção reggae produzida no Caribe, inicialmente na Jamaica 

apresenta como bojo as problemáticas herdadas da escravidão, explanando sobre a 

vivência da população afrodescendente nas diversas regiões do mundo, seja nas 

Américas, como as populações africanas que assolavam com as consequências da 

colonização.  

Com o reggae fundiu-se uma visão mítica sobre África ancestral e 

contemporânea que levam em consideração a Diáspora como produto e 

desdobramento da escravidão e posiciona-se, acima de tudo, como laço 

transnacional entre sujeitos que tem em comum as mesmas raízes, diferentes 

origens e, um presente semelhante. (MOTA, 2008, p.40). 

 

 

Da visão de Diáspora Atlântica e de um sentimento comum é que o reggae foi 

conquistando projeção global, um terreno de confronto e resistência, que revelou as falas 

do cotidiano de diversos povos que viviam sobre o mesmo sistema exploratório, das 

minorias, alterou o sentido das lutas, ressaltou a importância dos cenários locais e 

regionais à constituição da noção de valores ditos globais. (MOTA, 2008, p.30). De uma 



91 
 

conexão com esse mundo globalizado ainda nos anos de 1980 é que Jorge de Angélica 

revela: 

Antes deu morar na Rua Nova, lá com uns treze anos na Chácara eu ouvi essa 

batida reggae da rádio, acho que BCC de Londres, alguma coisa assim. É, a 

gente tinha... esses rádios tinha as faixas, você encontrava sintonia do mundo 

todo, então você ia tá mexendo e encontrando programações assim diversas e 

foi nessa que encontrei o reggae. Eu ouvi, muito novo ainda, e guardei aquilo. 

Então quando eu fundei o afoxé eu já tinha o reggae na mente, nem eu sabia 

que era Reggae, sabia que o nome era reggae e aquela batida. (JORGE DE 

ANGÉLICA. Entrevista concedida 24.05.2022). 
 

Jorge de Angélica foi o pioneiro do movimento reggae em Feira de Santana, a 

partir de suas experimentações sonoras, além dele Tonho Dionorina, Jorge Rasta e outros 

fundaram a primeira banda de reggae de Feira de Santana, a Banda Gana. Já contando 

com as experiências do Afoxé, com as relações firmadas com a comunidade, um incentivo 

surgiu de forma inesperada de uma Ialorixá do bairro Jardim Cruzeiro de nome Helena, 

como conta Jorge: “Helena. Ela sabia meu dom, de reggae, de música, ai eu sempre tava 

por lá e ela: Jorge porque você não monta uma banda? Olha, arranje os músicos que eu 

lhe do todos os instrumentos”. Tonho Dionorina já tinha uma vida artística articulada 

cantando música regional, professor de violão no Serviço Social da Industria (SESI) no 

bairro Jardim Cruzeiro, ele foi o primeiro chamado para enfrentar o desafio, mas logo 

agregou outros sujeitos, grande parte envolvidos também no Afoxé: 

 

Convidei Dionorina, convide Nilton, Manuel Rasta, Naturezza. Ai veio Paulo 

Monge, o Enfezado, que fazia contrabaixo, Monge guitarra harmônica. Veio 

Sergio Tulio, bancário, (...) naquela época tocava uma guitarra, com dois 

pedalzinhos, um cara branco, chegar no meio dos negão, numa pose. Ai o SESI, 

aqui abriu as portas pra gente, porque Dionorina ensinava violão lá, então João 

Arthur, na época, Doutora Beatriz achou interessante abrir o espaço pra nós 

ensaiarmos lá. (JORGE DE ANGÉLICA. Entrevista concedida em 

24.05.2022). 
 

A Banda Gana conseguiu projetar os artistas do Afoxé Pomba de Malê, do bairro, 

para esferas além daquelas dadas pelos festejos micaretescos, era a oportunidade de 

construir mais um instrumento de luta e de sobrevivência através da arte e da cultura. 

Além da Banda Gana também foi formada por Gilsam Reggaeman a Banda Esperança. 

Gilsam afirma que somente após ingressar no Afoxé ele passou a desenvolver consciência 

racial e de pertencimento, que toda aquela convivência, desmistificação dos preconceitos, 

a compreensão de uma cosmovisão africana proporcionou a criação de uma carreira e a 

conquista de um espaço musical em Feira de Santana. O reggae foi a oportunidade de 

consolidar a luta antirracista na sociedade feirense, para além do espaço demarcado da 



92 
 

Micareta. Projetou de forma individual os sujeitos, mas também potencializou o bairro da 

Rua Nova como centro cultural, não só pelos afoxés e durantes os eventos culturais era 

possível viver a boemia naquele espaço, a circulação de pessoas vindas de diversos 

bairros, de outras cidades da região para vivenciar a musicalidade negra. 

 

Então, a maioria das músicas que a banda tocava, Bahia Negra, que foi feita pro 

afoxé, Lindo Sonho, também foi feita pra o afoxé, Cobra Coral, que também fiz pro 

afoxé. Aquilo que tinha a batida nagô a gente transformou, levou do afoxé pra o 

reggae, e deu um resultado excelente. Então a gente musicou de forma, já com 

instrumentos, outros, não só o atabaque como o afoxé. E deu certo, e ai a gente criou 

a Banda Gana. (JORGE DE ANGÉLICA. Entrevista concedida 24.05.2022). 
 

Descrevendo sobre essa aproximação entre o reggae e o afoxé, Nilton Rasta fala 

da origem do reggae, sendo Nyahbinghié uma filosofia que se insere no contexto rastafári 

e propaga seu fundamento através da música, três tipos de tambores são usados na 

execução dessas músicas, semelhantes a estrutura dos tambores do Candomblé, um 

grande, um médio e outro baixo, o baixo repercute a batida do coração, o médio reforça 

a batida do grave, e o baixo, conhecido como akete ou repique, toca improvisações.44  

 

Aquilo ali era o sofrimento do negro que passavam pro instrumento cantava-

se como lamento, ai quando morria alguém, quando falava com Deus. Ai ele 

botava no coração o que nos mantem vivos, ai ele passou pro instrumento a 

batida. Ai tem Bob, Jimmy Cliff, uma galera que canta o lamento dentro disso 

ai. Então aqui tem o afoxé, com os atabaques, cantando também os lamentos 

do negro, por isso essa ligação, é resistência, nossa cultura é forte mas é 

sucumbida. (NILTON RASTA. Entrevista concedida em 12.05.2022). 
 

O Reggae Music então se soma as estratégias de resistência dessa juventude da 

Rua Nova é um fundamento significação que não está diretamente inserido no arcabouço 

simbólico das Religiosidades Afro-Brasileiras, aproxima-se da religiosidade cristã, a 

religião rastafari, filosofia de vida calcada em princípios bíblicos cristãos, principalmente 

o Velho Testamento, e na herança religiosa das tribos africanas ligada à Bíblia Negra 

chamada de Kebra Nagast. Desenvolveu-se no Caribe, nas interfaces do Cristianismo e 

as matrizes Africanas. Embora não tenha sido tão divulgada no Brasil, mas algumas 

práticas como o uso da erva sagrada Kan, conhecida como cannabis ou haxixe, passou a 

ser difundida e rapidamente estigmatizada e criminalizada. (FRANCO, 2006, p.227)45. 

                                                           
44 Nyahbinghié. Disponível in: http://reggaespotlights.blogspot.com/2012/01/nyahbinghi.html. Acessado 

em 20.06.2022, às 20:46. 
45 FRANCO, Vanessa Ferreira. O confronto rastafari na busca do si-mesmo: a transformação da 

consciência na visão da psicologia transpessoal. Revista de Pscologia, n. 15. São Paulo, 2006. 

http://reggaespotlights.blogspot.com/2012/01/nyahbinghi.html.%20Acessado
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As formas de acesso as informações e novidades do mundo do reggae também eram feitas 

de forma coletiva, como descreve Jorge de Angélica: 

 

Como tinha um sargento da polícia chamado Valdir aqui em Feira, e criou o 

fã-clube Marcos Garvey na Mangabeira, era quem dava todo suporte pra nós 

os regueiros e cantores de reggae pesquisar a respeito dos melhores reggaes. 

Porque o reggae era caro, pra você trazer importado, como dizia, era um valor 

terrível. (JORGE DE ANGÉLICA. Entrevista concedida em 24.5.2022). 

 

Marcos Garvey, também conhecido como Moises Negro, jamaicano, militante 

político que encabeçou movimentos de articulação transatlântico entre África e Américas 

chamada a União, “encorajava os negros a desafiar, quer a dominação europeia sobre a 

África, quer a depreciação provocada pelo racismo no bojo da experiência diaspórica 

reescrevessem a história, valorizando seus heróis, sua cultura, sua identidade, sua raça”. 

(DOMINGUES, 2017, p.131). Era através do Sargento Valdir e de seu fã-clube que os 

regueiros de Feira tinham contato com grande parte da produção musical jamaicana, 

estadunidense e europeia, existia todo esforço para manter atualizada as inspirações e 

pudesse ser adaptada a realidade local. “É porque eu fazia uma música que as pessoas, 

até então ignorava, como até hoje ignora. O reggae veio sim, como o afoxé também, veio 

pra gritar em socorro dos oprimidos, escravizados, das pessoas miseravelizadas, não é?!”. 

(JORGE DE ANGÉLICA. Entrevista concedida em 24.5.2022). 

 

Figura 4 – Jorge de Angélica e Manuel Rasta. Foto de Acervo pessoal.  
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A partir das Religiões de Matrizes Africanas, com o Afoxé, o Reggae Music, a 

Rua Nova tornou-se polo cultural regional, os ensaios para a Micareta figuravam entre os 

eventos que movimentavam o bairro, como afirma Nunes Naturezza: “dia e noite porque 

era uma efervescência de pessoas, ai os bares ficavam até mais tarde, o lugar pra você 

lanchar, o que você procurava... eu vou lá na Rua Nova tem lá o Trem das onze, coisa e 

tal”. (NUNES NATUREZZA. Entrevista concedida em 12.05.2022).  Colaborava para 

essa agitação os ensaios para a Micareta que movimentava a comunidade, além dos 

organizadores que preparavam a estrutura do local, limpeza, iluminação, vários 

moradores organizavam produtos para ser comercializados. Desses ensaios que 

aconteciam na praça da Associação dos Moradores da Rua Nova - AMORUN. Outro 

evento que surgiu através das inquietações de um antigo morador do bairro que havia 

retornado da capital Salvador, ávido por desenvolver atividades de cunho social negro na 

cidade, foi a Primeira Semana de Cultura Negra. 

Professor de Filosofia Antônio Anunciação tendo vivido em Salvador por anos, 

despertou diversas inquietações em torna da condição do negro, ao retornar à Feira de 

Santana e com grau de consciência de sua negritude, percebe com mais nitidez as 

estruturações do racismo. Já sendo amigo de Nunes Naturezza conversa com o mesmo 

sobre a possibilidade de realizar a Semana de Cultura Negra, quando foi apresentado a 

direção do Pomba de Malê e a partir disso desenvolvem a parceria para realizar o evento 

que aconteceu no ano de 1987. De acordo com Anunciação: 

 

Bom, esse evento foi feito, foi muito interessante pra cultura de Feira de 

Santana, várias pessoas se revelaram, eu... vários tipos de manifestações, né?! 

Dança inclusive, o aparecimento, por exemplo, de uma figura marcante da 

cultura feirense, da Bahia: a Nega Jhô, surgiu dentro desse... dessa semana de 

cultura negra da Rua Nova, na Rua Nova. (ANTÔNIO ANUNCIAÇÃO. 

Entrevista concedida em 20.05.2022). 

 

Partindo desse processo de engajamento, em que Anunciação agrega as suas 

inquietações aos projetos já desenvolvidos pelo Pomba de Malê e imerge num processo 

ainda mais intenso de tomada de consciência e de pertencimento da cultura afro-brasileira. 

Para Anunciação, seu envolvimento ficou ainda mais marcado nos preparativos para a 

Micareta do ano de 1988, seria rememorado o centenário da Abolição da Escravatura, e 

o tema do desfile do Pomba de Malê deveria ser Xangô, uma referência a libertação como 

um processo de justiça. Se aproximando o período do festejo, mas o tema não havia sido 

definido ainda, Professor Antônio Anunciação estava ávido para encontrar um meio de 

colaborar, foi então que teve um sonho, sonhou com uma canção que falava de Xangô. 
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Até então não sabia tocar tambor ou qualquer instrumento, conhecia de candomblé apenas 

no sentido intelectual, sem envolvimentos, percebeu que existia ali uma mensagem 

importante, ficou batucando na mesa tentando lembrar a melodia, a letra antes que 

esquecesse por completo, acabou deixar fugir a inspiração, em contato com os amigos 

Dionorina e Gilsam foi tranquilizado e tempos depois parte da música retorna a sua mente 

e complementou:  

Negão eu sou. Irmão eu vou. 

Sair no Pomba com a força de Xangô. 

Clamando paz, amor e justiça entre os homens. 

Vem comigo cantar. 

kaô kaô kabiecilê. 

kaô kaô kabiecilê.  

Pois é bom pensar assim.  

Dá-lhe ética africana.  

E você meu irmão.  

Acredite em Deus e na ação dos homens.  

Pois o mundo não é dos calhordas.  

Pois o mundo não é dos calhordas.  

Soberano é o amor. 

kaô kaô kaô kabiecilê. 

(Composição  de Antônio Anunciação). 

 

Essa canção foi tema do Afoxé Pomba de Malê em 1988, o Afoxé levou o título 

de campeão do ano, e nas palavras do Professor Antônio Anunciação: “cheguei de 

Salvador e a minha primeira iniciação cultural com Feira de Santana e com a cultura negra 

foi através do Pomba de Malê, experiência”. Assim como Anunciação, o envolvimento 

com o Afoxé Pomba de Malê foi iniciado nos eventos de Semana de Cultura Negra 

também para Ivannide Santa Bárbara, ela que tinha sido auxiliar de enfermagem na 

Colônia Lopes Rodrigues onde viveu uma série de embates que posteriormente associou 

a questão étnica, passou a problematizar sobre questões ligada a investigação de classe 

quando ingressou num trabalho ligado a Secretária de Agricultura do Estado, por volta de 

1979, quando retorna à cidade feirense, inicia um processo de engajamento político de 

luta pelas trabalhadoras e trabalhadores da cidade, mobilizando-se para a criação do 

Partido dos Trabalhadores – PT, quando então foi convocada ao engajamento nas 

questões raciais e foi aprendendo a ser negra de forma consciente. Participou do 

Movimento Negro de Libertação. (IVANNIDE SANTA BÁRBARA. Entrevista 

concedida em 17.08.2021). 

Partindo dessa iniciação de luta o Professor Antônio Anunciação convidou 

Ivannide Santa Bárbara para a formação da Frente Negra Feirense – FRENEFE juntando 

as experiências de dois sujeitos que foram moradores da Rua Nova e que tiveram um 

trânsito significativo pelo Afoxé Pomba de Malê. De acordo com Santa Bárbara: 
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Porque quem cria a FRENEFE, a Frente foi de Anunciação. Ele teve essa ideia 

lá no final de 80. Daí ele começou a chamar pessoas, inclusive a mim. Que na 

época eu frequentei algumas reuniões com o Movimento Negro de Libertação, 

que reunia ali na Chácara São Cosme, que era um movimento mais de base 

Católica, que me convidaram, mas na verdade eu não tinha consciência negra 

ainda. Eu era militante de sindicato e de partido. Daí fui convidada pra esse 

movimento. (IVANNIDE SANTA BÁRBARA. Entrevista concedida em 

22.05.2022). 

 

No processo e criação da Frente Negra Feirense, nas várias reuniões para escolha 

de nome e de propósitos, os membros do Afoxé Pomba de Malê estavam presentes e 

atuantes, constituindo uma base de apoio político para a frente, justamente num 

movimento que se retroalimenta. É nessa perspectiva que continuando a acompanhar as 

vivências de Antônio Anunciação, será possível acompanhar a criação do Afoxé Filhos 

da Luz que tem um processo de criação muito distinto do Afoxé Pomba de Malê, 

principalmente por envolver uma imersão na espiritualidade. Fato curioso é que 

novamente um sonho interfere na vida cotidiana do  Professor Anunciação ainda morando 

em Salvador sonha com duas enormes cobras disputando um pássaro no ar, os 

significados possíveis não são pertinentes para essa discussão, mas como esses sinais 

fazem parte do processo de aproximação do sujeito com uma espiritualidade, o sonho em 

si indicou a localização do Terreiro de uma Ialorixá a Lurdes Capengueiro, onde 

posteriormente ele cantou as primeiras músicas do Afoxé Filhos da Luz, utilizando os 

instrumentais do lugar. Para ele foi suficiente para entender o afoxé enquanto imperativo 

espiritual, o afoxé o introduz na religião. Convém salientar que sonhos e visões fazem 

parte do profetismo e rituais das religiões negras, inclusive do Pentecostalismo, que se 

originou nas comunidades protestantes negras dos Estados Unidos da América e tem se 

expandido exponencialmente no Brasil, dentre a população afrodescendente. (ISAIA, e 

SILVA, 2019). 

Anunciação passou por processo de iniciação no Candomblé, forma-se Ogan, 

como ele afirma: “o Afoxé Filhos da Luz nasceu através dos búzios de Mãe Marieta”, 

mesmo com toda dificuldade, o círculo de apoio baseada nas relações de Terreiro 

permitiram a criação do afoxé. Esse movimento do Afoxé Filhos da Luz demostra o 

caráter polissémico que a manifestação afoxé pode assumir, criado em 1989, desfilou pela 

primeira vez na Micareta no ano de 1990, enquanto o Afoxé Pomba de Malê completava 

cinco anos. O apoio territorial encontrado por Anunciação foi o bairro Campo Limpo, 

bairro com forte presença de Religiões de Matrizes Africanas, o que garantiu a 

emergência de um público perene, como a comunidade do Terreiro da Ialorixá Antônia 
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de Ogum do Campo Limpo que sua família passou a integrar o afoxé e sua comunidade 

religiosa. Os Filhos da Luz correspondem a um arquétipo do afoxé, mesmo não 

pertencendo a um Terreiro especificamente, se mantem numa rede de apoio e cooperação 

entre pessoas da comunidade de Santo. Não tem ressalvas em descrever as ritualísticas 

vinculadas aos orixás necessários para que um afoxé vá ás ruas, fazendo da entidade um 

instrumento de luta contra o racismo religioso consciente da função de quebra de barreiras 

também religiosas do afoxé.  

Organizar o Afoxé Filhos da Luz nesse contexto contou com a preparação 

espiritual e com a criação de um estatuto e a transformação em Pessoa Jurídica, com a 

qual articula capitação de investimentos, uma base legal associada a um aparato religioso. 

Quando questionado sobre as relações com o Movimento Negro do Afoxé Filhos da Luz, 

Anunciação afirma que é quase inseparável Movimento Negro e os afoxés, mas diferencia 

Entidades Negras, englobando Escolas de Samba e Blocos Afros, do Movimento Negro 

institucionalmente político, para isso destaca sobre a formação da Frente Negra Feirense 

- FRENEFE e o caráter de seus participantes, uma comunidade não necessariamente 

envolvida com a Religiosidade de Matrizes Africanas, profissionais liberais, sindicalistas, 

professores, estudantes, já em um afoxé inevitavelmente existe uma relação com os 

valores simbólicos dos Candomblés. No Movimento Negro existe uma politização e um 

enfretamento direto, enquanto o afoxé tem um trabalho estético, característica artística e 

lúdica e ao mesmo tempo fazem parte de um complexo processo de lutas, mas exercem 

atuações definidas. 

 Problematizando se a Frente Negra Feirense - FRENEFE foi criado a partir do 

Afoxé Pomba de Malê, não é possível essa relação direta, até porque o fundador Antônio 

Anunciação colaborou com o Pomba de Malê, mas não pertenceu a direção, somente 

fundou o Afoxé Filhos da Luz meses depois, mas a presença dos participantes do Pomba 

de Malê no processo de criação demostra um nível de articulação constante dos seus 

membros com o cenário político e cultural feirense, a exemplo de Nunes Naturezza, Val 

Rasta, irmão de Nilton Rasta. O sentimento de pertencimento ao Pomba de Malê é de 

tamanha intensidade que ao perguntar a Gilsam Reggaman sobre sua participação no 

Afoxé Filhos da Luz, já que ele era morador do Campo Limpo e também amigo do 

Professor  Anunciação, ele responde quando começou a participar do Pomba de Malê ele 

fez um mergulho, ficou com sede de conhecimento, quis melhorar sua condição, 

reconhecer quem era, sua história, que era prazeroso e tinha forte vínculo sentimental, 

que apesar de ter frequentado os ensaios do Afoxé Filhos da Luz e reconhecer a 
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importância do trabalho de Anunciação, seu pertencimento e dedicação ao Pomba de 

Malê. O próprio Anunciação revela esse pertencimento, tendo desenvolvido a habilidade 

de compor depois do desfile de 1988, e mesmo já tendo criado os Filhos da Luz ele 

compôs uma canção para o Pomba de Malê: 

 

Este ano eu vou descer vou de Pomba de Malê para avenida. 

Cinco anos de amor, tradição e esplendor, canção, cultura e vida. 

Eu vou, eu vou, eu vou porque nasci pra brilhar. 

Eu vou, eu vou, eu vou porque nasci pra brilhar. 

É mais um ano de Malê cantando a paz em saudação aos orixás. 

Êparé mãe Iansã, Êparé mãe Iansã. 

Livrai todos fies da perseguição é o clamor.  

(Composição Antônio Anunciação). 

 

O cartaz da Micareta de 1989, que traz os mandacarus e o sol como símbolo 

sertanejo, uma construção do Nordeste, apresenta em suas atrações uma concentração de 

entidades negras, indico de como nos anos de 1980 essas entidades ocupavam 

centralidade na festa. Em que pese que algumas Escolas de Samba não eram compostas 

por afro-brasileiros e nem apresentavam estética negra, essas compunham uma prática 

que tendeu a ser substituída pelas atrações de Trio Elétrico, que nesse cartaz figura como 

atrativo, não necessariamente os artistas que o ocupavam.  

 

 

Figura 5 – Cartaz da Micareta de Feira de Santana do ano de 1989. 
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Com o som cadenciado do Agogô marcando o ritmo, o Xequerê acompanhando e 

depois vem os atabaques, o Ru com seu grave estrondando, o Pí harmonizando e o Lé 

comunicando. No movimento Ijexá, uma marcha lenta e coreografada para alertar que 

está saindo a Senzala paramentada e ocupada por uma deusa da beleza “Eloquente, 

Envolvente, Comovente, Sensual”, com coral magistral e imponente a grande serpente 

ancestral é invocada: “O Negro quando sai da Rua Nova” e toda praça treme, da rua 

estremece, a Cobra Coral está viva e vai invadir a avenida. Respeitando quem vem 

primeiro as Baianas, mães pretas vão na frente espalhando Axé. Os guerreiros vão em 

marcha demostrando a força, a garra. O balé vem conduzindo com o corpo a energia vital 

e transformando em arte. Os Maracatus reforçam com a Capoeira que o movimento é 

regional. Os Rastafáris no embalo da marcha curtem a sonoridade que vem do coração da 

África. E todo povo vai no embalo, o Corpo Coral ocupa todo território, a serpente 

ancestral revive a cidade de Nanã. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pesquisar o Afoxé Pomba de Malê permitiu uma imersão nos processos históricos 

da cidade de Feira de Santana, seu surgimento, sua consolidação enquanto centro 

comercial e região de grande concentração de migrantes, grande encruzilhada brasileira, 

principalmente no que se refere a investigação sobre a presença negra na cidade, sobre a 

escravização nesse território, sobre como atraiu ex escravizados. Foi feito esforço para 

compreender como os grupos dirigentes exerciam poder e força para condicionar as 

populações afro-brasileiras, como seus discursos de civilidade, de higienização, de 

modernização e de silenciamento da presença negra na cidade, alimentada por 

memorialistas com o perfil de Eurico Alves Boaventura. 

Partindo da compreensão do bairro Rua Nova, enquanto quilombo urbano, 

território que desenvolve estratégias de subversão ao padrão modernizante e sua 

comunidade que nasceu tendo a coletividade como exemplo a partir da figura da Dona 

Pomba é possível afirmar que o Afoxé Pomba de Malê desenvolveu papel centralizador 

de organizador dos movimentos coletivos de afrodescendentes existentes no bairro. Um 

grupo de jovens repletos de indignação pela estigmatizarão do bairro, ávidos por 

oportunidades de desenvolver suas potencialidades, mas dispersos, sem ter encontrado ou 

forjado suas referências de forma coletiva passam a enxergar na festa popular, na 

Micareta de Feira de Santana uma possibilidade de adquirir e demarcar espaço, tendo 

como exemplo alguns Afoxés de outros bairros. Esses jovens tentam formar suas 

unidades de resistência, não obtendo êxito, era preciso reformular a ideia, criar algo que 

engajasse, com apelo a comunidade e que representasse o enfrentamento dos estereótipos 

e do racismo e construísse uma postura de consciência racial e social. 

Ao longo dos anos de 1980 houve um crescente no número de afoxés na Bahia em 

função da consagração dos Afoxés e Blocos Afros em Salvador. O Afoxé Pomba de Malê 

foi criado nesse contexto, e se solidificou agregando o contexto histórico do seu bairro, 

com a homenagem a Dona Pomba e a necessidade de revolta dos negros oprimidos como 

fizeram os Malês na trajetória histórica da Bahia. O afoxé enquanto modelo de 

manifestação cultural foi escolhido em virtude da então presença de outras entidades na 

cidade, um circuito cultural já consagrado que dentre as opções presentes na Micareta 

melhor condizia com as pretensões dos fundadores.  

No tocante as práticas Religiosas de Matrizes Africanas, tradicionalmente 

associadas aos afoxés, o Pomba de Malê apresenta características próprias, não tem 
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vínculo direto com um Terreiro de Candomblé especifico, não tem Ialorixá ou Babalorixá 

ocupando cargos, porém, contou com uma extensa rede de apoio de diversos Sacerdotes 

e Sacerdotisas de Candomblé ao longo de sua história, seja no empréstimo de 

instrumentos musicais, suporte para indumentárias e para conhecer a cosmovisão 

africana, como também para realizar os rituais mágicos de preparação e de saída para o 

desfile, já que seus membros dirigentes não eram adeptos das Religiosidades Afro-

Brasileiras. Mesmo que a prática religiosa não estivesse no cerne das ideias do Afoxé 

Pomba de Malê, parte significativa do público que desfilava com a entidade era 

pertencente a comunidade religiosa do bairro, ao povo de Santo que frequentava os 

Terreiros de Religiões de Matrizes Africanas.  

No decorrer da consolidação do Afoxé Pomba de Malê seus membros passaram a 

desenvolver atividades que extrapolavam os preparativos para a Micareta, realizando 

atividades ao longo do ano, construindo no bairro um polo cultural, agregando então 

outros elementos como o Reggae Music, que possibilitou projeção coletiva e individual, 

como compositores, a muitos dos participantes do Afoxé. Criou-se uma extensão da 

mobilização cultural que ocupava espaços para além do bairro e da cidade de Feira de 

Santana. O Pomba de Malê construiu-se enquanto referência para a juventude negra e 

território de criação de possibilidades, espaço de formação e de informação, o que ficou 

consolidada com a criação da Semana de Cultura Negra e posteriormente com a fundação 

da Frente Negra Feirense, como um movimento social organizado e atuante na cidade de 

Feira de Santana. 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA ORAL: 

Tempo de Entrevista:  

Nome completo do entrevistado (a): 

Idade: 

Cidade que é natural: 

Bairro que Mora: 

Formação escolar:  

Trabalha/Trabalhou em qual função: 

Estado Civil (a): 

Cor: 

 

1- Foi participante do Afoxé Pomba de Malê? 

2- Era morador da Rua Nova na época? 

3- Qual foi seu interesse em participar do Afoxé, por quê? 

4- Quais eram as pretensões, interesses de formar um Afoxé? 

5- Quem foram os fundadores e primeiros integrantes?  

6- Quais eram as suas ações, quais funções ocupava? 

7- Pratica alguma religião? Qual? 

8- Frequentava, na época, algum Terreiro de Candomblé? Era na Rua Nova, qual 

era?  

9- Alguma mãe (Ialorixá) ou pai (Babalorixá) de Santo ajudou na formação do 

Afoxé? 

10- O afoxé realizava algum ritual religioso em sua saída? Como era?  

11- O que levou a formar o Afoxé no ano de 1985? 

12- Por que o Afoxé se reconhece como um movimento negro? 

13- Como foi o primeiro desfile, como conseguiram espaço na Micareta?  

14- Como sentiu a participação do Afoxé na Micareta?  

15- Existiu retaliações dos poderes públicos? 

16- Existia outros afoxés em Feira de Santana na época? Já tinha existido? 

17- Participou de algum Afoxé de Salvador ou do Recôncavo? 

18- Como aconteceu o financiamento do Afoxé, como organizavam as contas? 

19- Teve participação do Afoxé em outras festas populares? 

20- Quando teve a mudança do circuito da Getúlio Vargas para a Presidente Dutra, 

como isso afetou o afoxé? 

21- Quais ações sociais do Afoxé para além da Micareta?  

22- Existiu apoio do Movimento Negro para a formação do Afoxé?  

23- Como era o Movimento Negro em Feira de Santana? 

24- Como eram escolhidos os temas de cada ano? 

25- Como era organizado o desfile, quais eram as alas, como se organizavam? 

26- Existia uma separação entre alas femininas e masculinas no desfile ou eram 

mesclados? 

27- Por quem era composta a banda? Era um grupo permanente ou só ensaiava para a 

micareta?  

28- Qual o impacto o Afoxé provocou na cidade? 
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