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Resumo 
Neste texto trato dos caminhos percorridos pelo povo-de-santo, na cidade de Salvador 
das primeiras décadas do século XX. Tratando de seus territórios fixos, ou seja, os 
terreiros de candomblé. Mas, principalmente, dos espaços da cidade que eram lidos de 
uma maneira peculiar por pais, mães e filhos-de-santo. Os diques, lagoas, encruzilhadas 
e mercados adquiriam significados especiais para aqueles indivíduos que cultuavam 
orixás, inquices, vonduns e caboclos, o que estava intrinsecamente relacionado com o 
lugar social que aquelas pessoas ocupavam na sociedade baiana da época.  
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O cartão postal acima foi veiculado em 1917. Retrata o Corredor da Vitória, uma 

das regiões consideradas mais nobres, da cidade de Salvador na primeira metade do 

século XX. O que se pode atestar a partir de detalhes da imagem acima, já que o bairro 

apresenta ruas largas e calçadas, além de iluminação pública e luz elétrica nas 
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residências. Os moradores daquelas redondezas contam ainda com uma linha de bonde, 

equipamentos públicos que certamente não eram distribuídos, de tal forma, em outros 

bairros da cidade. 

Mesmo ao destacar os grandes casarões da Vitória, o postal permite vislumbrar 

três personagens. No lado direito da rua, aparece uma mulher que se protege do sol com 

uma sombrinha. Suas vestes não podem ser descritas com segurança uma vez que ela se 

encontra escondida, ao lado de um dos postes de iluminação pública, ainda assim é 

possível supor que ela usa um vestido claro e luvas na mesma cor. Ainda observando o 

lado direito vê-se um homem, recostado na entrada de uma das casas, no chão a sua 

frente, encontra-se um balaio. Seria um vendedor ambulante? 

Já do lado esquerdo, encontra-se uma mulher, vestindo uma blusa e uma saia de 

cor clara. Nos ombros carrega um pano escuro e na cabeça apoiada em uma rodilha, 

carrega uma bacia. Sua vestimenta, assim como a maneira como carrega os objetos na 

cabeça, me remetem as mulheres que vendiam gêneros alimentícios de porta em porta, 

como era comum a época.  

Sobre a atuação dessas mulheres que mercavam pelas ruas de Salvador a 

cronista Hidelgardes Vianna oferece informações significativas. Suas crônicas eram 

publicadas diariamente em um dos jornais que circulam na capital baiana, sempre 

fazendo referência aos tempos antigos, descrevendo aspectos cotidianos das famílias 

baianas. O trecho que utilizo a seguir foi extraído do livro A Bahia já foi assim 

publicado em 1973, que segundo a autora remete a lembranças da Salvador do início do 

século XX, até mais ou menos a década de 40. No capítulo intitulado Mulheres de 

Saia , a autora reflete sobre a indumentária feminina como um indicativo de sua posição 

social, sendo assim, a saia: 

Era roupa de negra ou mulata, só esporadicamente envergada por alguma mulher 
branca sem sorte, jogada ao desprezo de si própria.Usar a saia, ser mulher de 
saia, determinava a sua baixa posição social. Era a mulher humilde, 
desempenhando tarefas subalternas e por vezes inadequadas ao seu sexo, 
emaranhada num meio hostil (...)Mulheres de gamela, (...) mulheres de 
tabuleiro, (...) mulheres de balaio ou ganhadeiras, (...) caixeirinhas, (...) 
mulheres compradeiras de temperos e todas as demais integrantes de profissão 
de mais ínfima categoria, erma mulheres de saia3. 
Descrevendo as mulheres de saia a cronista oferece elementos importantes para 

compreender o cotidiano de mulheres trabalhadoras em Salvador, tal descrição condiz 

com a figura da mulher que se encontra à esquerda do postal, e a diferença entre as suas 
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vestes em relação às roupas da mulher que esta a sua frente pode ser um indicativo das 

diferenças sociais entre as duas. Para Hidelgardes Vianna a antítese da mulher de saia, 

seria a mulher de vestido, afinal: Qual a mulher de vestido que ousaria penetrar 

naquele mundo estranho de um mercado ou de uma feira? A saia era utilizada como 

uma espécie de uniforme, de distintivo. 4 

Diante desses esclarecimentos volto ao postal. Não posso afirmar com certeza, 

que a mulher situada à direita da rua seja uma mulher de vestido, já que não possível 

visualizar com clareza as suas vestes. Mas, no que se refere à mulher que se encontra a 

esquerda da imagem, não resta dúvidas; trata-se de uma mulher de saia.  

O que me fez eleger esse cartão postal pra iniciar as discussões neste artigo, foi a 

presença de uma ganhadeira, no Corredor da Vitória. Isto porque, me interessa discutir 

ao longo deste texto à apropriação dos espaços de Salvador, enfatizando as diferentes 

maneiras de significar e práticas a cidade por sujeitos diversos. 

A distinção entre as posições sociais ocupadas pelas mulheres de vestido e 

mulheres de saia fica mais clara, se atentarmos para a situação dos diversos grupos 

sociais naquela Salvador, que vivenciava suas primeiras décadas após o fim da 

escravidão. Uma vez, que a lei que determinara o fim do trabalho escravo, não 

conseguiu modificar a estrutura social da cidade composta por uma grande maioria 

negra, ex-escrava, que continuava a ocupar os estratos inferiores da sociedade. Segundo 

Bacelar: 

Entretanto, para manter a ordem vigente, sem alteração nas posições ocupadas, e 
impossibilitar a mobilidade social dos afro-brasileiros, tornava-se indispensável 
para os grupos dominantes afirmar a supremacia dos brancos e a inferioridade 
dos ex-escravos. Tornou-se a cor um elemento preeminente, onde os termos 
raciais indicavam  não apenas a cor da pele, mas também um signo de status, 
conforme os estudos sugerem, na organização e na distribuição do poder5.   
Nesse momento, a distinção social que estabelecia-se na diferença entre escravo 

e livre, passa a ser assumida pela cor da tez, ou seja, outros mecanismos são projetados 

para a manutenção da situação social existente. Desse modo, a Salvador republicana não 

apresentou mudanças significativas na vida dos soteropolitanos. Por isso, as mulheres 

de saia, ex-escrava ou filha de escravas, continua a exercer atividades desqualificadas 

pela  sociedade baiana. 
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Nesse período, interessa-me particularmente compreender como as pessoas 

ligadas ao candomblé(dentre as quais, muitas dessas mulheres de saia6) vivenciavam a 

cidade de Salvador. Me preocupo em compreender os espaços fixos onde se situavam os 

adeptos dos candomblés, ou seja, entender o desenho das diversas roças de candomblé 

na tessitura da cidade. Além disso, importa compreender as andanças do povo-de-santo 

pelos diversos becos, ladeiras e encruzilhadas de Salvador.  

Os primeiros candomblés de Salvador se estruturam durante as primeiras 

décadas do século XX, antes disso tem-se notícia, de um candomblé situado próximo a 

Igreja da Barroquinha, em fins do século XIX. As outras formas de organização 

religiosa de influência africana eram denominados batuques e calundus e podem ser 

encontradas na documentação do século XVIII7. 

A organização dos candomblés está diretamente vinculada à história da 

escravidão no Brasil, já que os cultos têm matrizes étnicas em diversas regiões da 

África, notadamente da África Ocidental, local de origem de um grande número de 

cativos. Dentre os principais grupos que estão relacionados aos cultos afro-brasileiros 

situam-se os Sudaneses, que viviam nos territórios hoje conhecidos como Nigéria, 

Benin e Togo. Nesse grupo dos sudaneses estariam os nagôs (iorubas), jêjes (ewe ou 

fon) e os fanti-achanti, dentre outros. No segundo grupos étnico estariam os bantos, 

vindos das regiões do atual Congo, Angola e Moçambique, eram os angolas, caçanjes e 

benguelas8. 

As diferenças étnicas entre os escravos alimentaram grupos religiosos com 

religiões afro-brasileiras de características diferenciadas. Na Bahia, esses cultos de sub-

dividem em diferentes nações de candomblé, temos: os terreiros jêjes-nagôs, os banto-
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angola, além dos candomblés de caboclo, cuja organização se deu na fusão de 

elementos da cultura africana e indígena. As diferenças entre as nações se manifestam 

nos nomes dados as divindades, assim como na organização dos cultos. 

Embora os candomblés se orgulhem de uma tradição mantida há muitos anos, 

quando me refiro aos terreiros da primeira metade do século XX, certamente estarei 

falando de uma religião que tem características diferentes e que assumem uma 

significação diferenciada para a cidade de Salvador. Desta forma, não estarei tratando 

dos candomblés que alimentam a indústria do turismo, como ocorre atualmente. E sim, 

do candomblé perseguido, visto como prática de feitiçaria e falsa medicina. 

A proposição é compreender a atuação dos adeptos do candomblé numa 

perspectiva diacrônica, fora e dentro das casas de culto, já que a vivência dessas pessoas 

não se limitava apenas aos barracões dos terreiros. Pais, mães e filhos-de-santo 

praticavam a cidade de Salvador de forma peculiar, sacralizando espaços que passavam 

despercebidos às pessoas que não comungavam da religião. Nesse sentido, mar, lagoas, 

feiras, florestas e até mesmo, templos católicos compunham um universo próprio para o 

povo-de-santo na cidade. 

Diante disso, a proposta da pesquisa que desenvolvo é acompanhar as andanças 

do povo-de-santo pela cidade percorrendo áreas públicas sacralizadas pelos adeptos dos 

candomblés como as encruzilhadas, o Parque de São Bartolomeu, a Lagoa do Abaeté, o 

Dique do Tororó. Além dos diferentes mercados que forneciam os elementos 

necessários ao universo dos candomblés. Para tanto, é necessário compreender que 

cidade era Salvador, durante a primeira metade do século XX, com esse intuito utilizo  

como fontes: cartões postais, crônicas de costumes, dados estatísticos, guias turísticos, 

relatos de viajantes e estudiosos, além dos jornais. 

Os dados estatísticos coletados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), através dos recenseamentos realizados em 1920, 1940 e 1950 

oferecem informações vagas e generalizantes sobre a população e a cidade. Contudo, 

apresento alguns desses números que podem oferecer um panorama geral da Salvador 

da primeira metade do século XX. O que me leva a utilizar tais informações, é a 

possibilidade que elas oferecem de ler os indícios da materialidade da cidade, numa 

perspectiva histórica, no sentido que indica Lepetit: 

O abastecimento e a configuração das casas e dos espaços de trabalho, as 
características e a repartição dos edifícios públicos, a ordenação da rede viária, a 
distribuição e a organização dos espaços de produção, de troca e de lazer provêm 



 
quase todos de passados cuja profundidade difere e apresentam ritmos de 
evolução diversos. A materialidade de uma cidade é marcada pela ação 
contínua do tempo, e o inventário urbano inscreve-se quase inteiro na 
História9. (gripo meu) 
 Segundo o IBGE, entre 1920 e 1940 a cidade de Salvador sofreu um 

considerável aumento populacional passando de 290.443 para 417.235 habitantes. Em 

1940, essas pessoas residiam em dezenove distritos: Sé, S. Pedro, Victoria, Sant´Anna, 

Nazareth, Rua do Paço, Santo Antônio, Brotas, Conceição da Praia, Pilar, Mares, Penha, 

Pirajá, Paripe, Cotegipe, Matoim, Passe, Maré e Itapoan. Já no censo realizado em 1950 

encontramos alguns detalhes a respeito das condições de vida da população,  dentre as 

unidades prediais existentes na cidade, cerca de 48% podiam contar com energia 

elétrica, ao tempo em que a água encanada era privilégio de apenas 32% dos domicílios, 

enquanto as instalações sanitárias existiam em mais ou menos 50% das casas. As 

estatísticas não dizem da distribuição desses serviços pelos distritos da cidade, o que 

daria a dimensão de que grupos sociais eram atendidos por equipamentos públicos. 

Assim como as informações estatísticas, os guias turísticos nos dão uma 

dimensão geral da cidade. No entanto, os guias têm como objetivo apresentar a cidade 

de Salvador para os visitantes, por isso acredito tratar-se de uma fonte privilegiada, 

através dela é possível compreender que cidade se queria apresentar para os 

estrangeiros. Além disso, é possível perceber quais bairros e tradições não deveriam ser 

apresentadas as visitas . 

Atualmente, os guias turísticos de Salvador apresentam em meio a diversas 

outras atrações, tradições culturais de origem africana. As baianas que comercializam 

comidas em tabuleiros, capoeiras e candomblés são atrativos à cidade que se tornou um 

dos principais destinos turísticos do Brasil. Contudo, nos guias turísticos das primeiras 

décadas do século XX, as religiões afro-brasileiras não eram citadas.  

A ausência dos candomblés pôde ser constatada no Indicador e Guia Prático da 

Cidade do Salvador, publicado em 1928, a cidade apresentada possui lindas paisagens 

naturais, praças, igrejas e monumentos históricos, e até mesmo os bairros comerciais 

situados na cidade baixa, surgem com tom de grande exaltação, como podemos perceber 

neste trecho: 

Neste centro é que está localisado o maior comercio atacadista e retalhista hoje 
perfeitamente installado em modernos e magníficos edifícios de lindas vitrines 
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onde ostentam os mais variados sortimentos de artigos de consumo emprestando 
a alguns trechos um aspecto dos mais animados, visto o seu notável movimento, 
nada deixando a desejar, em conforto, com os das demais capitais progressistas 
do paiz.(sic)10 

Só encontrei referências aos candomblés nos guias turísticos de 1952, no guia 

denominado Cidade Feitiço as religiões afro-brasileiras constam como aspecto 

folclórico, onde aparecem listados os deuses cultuados e relações entre orixás e os dias 

da semana, o teor do texto que trata dos cultos com considerável exotismo. Porque os 

candomblés estão presentes a partir de 1952? O que mudou na forma da cidade encarar 

essas tradições religiosas? São questões pretendo dar conta ao longo da pesquisa. 

A folclorização das práticas religiosas afro-brasileiras também estão presentes 

em muitos estudos realizados nas casas de candomblé. Apesar disso, as pesquisas 

realizadas por médicos, sociólogos, antropólogos oferecem elementos importantes para 

a compreensão das religiões afro-brasileiras, autores como Nina Rodrigues, Artur 

Ramos, Edison Carneiro, Ruth Landes e Donald Pierson estiveram em Salvador entre o 

final do século XIX e início do XX, conversando com pais, mães e filhos-de-santo e  

assistindo obrigações religiosas públicas e internas. 

Os estudiosos e pesquisadores supracitados utilizaram como metodologia de 

trabalho entrevistas e a observação participante, dentre as fontes utilizadas por estes 

podemos situar as matérias jornalísticas, como no caso de Nina Rodrigues, e as 

fotografias como fez Donald Pierson. Autores como Artur Ramos preocupados com um 

o caráter cientifico do seu trabalho, enfoca as conclusões que chega através da 

etnografia. Enquanto Ruth Landes estrutura seu livro relatando as conversas com 

adeptos do candomblé, o que nos permite perceber em que ela se baseia para fazer suas 

ilações. Todos os autores citados realizaram estudos de casos, embora tenham 

generalizado suas conclusões. 

Apesar das observações dos estudiosos supracitados se limitarem a um número 

reduzido de casas de candomblé, seus trabalhos são recheados de detalhes acerca do 

cotidiano de sacerdotes e fiéis, a experiência que tiveram através do contato com esses 

indivíduos será considerada nesse trabalho, principalmente para tratar dos territórios 

fixos utilizados por pais, mães e filhos-de-santo, suas moradias e / ou locais de culto, 

assim como para alcançar as andanças do Povo-de-Santo. 

                                                

 

10 SAMPAIO, Lauro. Indicador e Guia Prático da Cidade do Salvador  Bahia.1928. p. 20. 



 
È interessante observar no livro de Donald Pierson, que estudou relações raciais 

na Bahia na década de 30, a descrição do caminho percorrido para chegar se ao terreiro 

do Axé Opô Afonjá, situado no bairro do Cabula: 

Para se chegar à seita de uma conhecida mãe de santo, toma-se o bonde da Calçada 
para a periferia da cidade, passando-se por laranjais e pastos crescidos, até o 
matadouro, onde se desce, sobe-se depois por uma estrada íngreme, ladeada por 
plantas chamadas nativos (que dizem ser originários da África), uricurus e outros 
coqueiros, até que depois de andar mais de dois quilômetros, se chega a um cume 
que domina um verde vale, donde se pode ver a cidade, bem ao longe11. 
A descrição detalhada de Pierson, do caminho tomado em direção àquele 

terreiro, demonstra a distância entre o barracão e a região considerada cidade naquele 

momento que, como ele afirma, era avistada bem longe . O Cabula descrito pelo 

estudioso assemelha-se a uma área rural, cuja vegetação circundante certamente servia 

às obrigações religiosas do terreiro. Já em Edison Carneiro é possível encontrar a 

descrição de uma casa de candomblé das primeiras décadas do século XX, segundo ele:  

A fisionomia geral da casa de candomblé não difere muito da das casas pobres, 
em geral, da Bahia. O material de construção se reduz a barro e armação de 
madeira, às vezes caiado. Em geral, repousam apenas sobre barro batido e só 
por vezes se pode encontrar chão de cimento ou de tijolos12.  
A fonte hemerográfica também apresenta significativas contribuições para a 

compreensão dos significados atribuídos à cidade de Salvador. Os jornais participavam 

ativamente da campanha contra os candomblés, denunciando casas, sacerdotes e suas 

práticas. através dessas acusações é possível identificar a localização dos terreiros, 

assim como entender a lógica da utilização de alguns espaços fora dos barracões.  

Imbuídos no projeto de urbanização de Salvador, os jornalistas combatiam 

ferozmente os hábitos da população, principalmente aqueles acalentados pelos negros, 

que lembravam a recente escravidão, agora vista pela modernidade como algo 

degradante. Acompanhando os impulsos higienizadores da época, buscava-se 

desafricanizar as ruas 13, da velha Bahia, extinguindo os costumes considerados 

impróprios para uma cidade moderna. 

No que diz respeito aos candomblés, é possível escrever a história da repressão 

policial desses cultos através da análise das matérias publicadas. Os jornalistas 
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acompanhavam e incitaram a ação policial, como se pode perceber no trecho a seguir, 

de um periódico publicado em 1929: 

A Bahia, apesar de seu grau de cultura geral, é uma cidade cheia de 
mucambos e candomblés 

 
o baixo espiritismo vae fazendo cada dia maior 

numero de victimas. Nenhuma cidade do Brasil possue tantos costumes 
reprováveis como a Bahia. (...)É preciso pôr um termo a essas praticas 
deponentes do nosso estado geral de cultura. A Bahia já não é um entreposto 
de escravos, como nos tempos coloniais. É uma das mais ricas capitaes do 
paiz. Extinga-se nella, portanto, o feitichismo(sic)14. 
As práticas ligadas à religiosidade afro-brasileiras eram freqüentemente 

denunciadas, um repórter indignado esbravejou em 1925 contra o aparecimento de 

despachos nas encruzilhadas da cidade, nessa atitude apreende-se um pensamento 

antenado com as políticas de urbanização e higienização da época, e mais do que isso, 

uma perspectiva em relação à cidade que diferia da maneira como os adeptos do 

candomblé praticavam Salvador. 

A cidade era lida por diversos sujeitos, que partindo de suas experiências podiam 

interpretá-la de maneiras distintas, a apropriação por sujeitos diferentes, de uma simples 

encruzilhada pode demonstrar esses conflitos. Em 1925 o periódico A Noite escreve 

sobre os despachos que apareciam até na esquina da rua, onde fica a nossa 

redacção (sic)15. Provavelmente a redação do referido jornal, localizava-se na região 

considerada centro da cidade. O espaço considerado propício para um pai ou mãe-de-

santo fazer suas obrigações religiosas, significava para o jornalista uma de suas 

referências do dito progresso. Em outra matéria, dois meses depois o mesmo jornal 

denuncia que até no próprio centro da cidade aparecem os despachos. 

Essas informações fornecidas pelos jornais a respeito do costume de arriar 

feitiços, no centro da cidade, me levam a crer que a instalação de diversos candomblés 

em regiões distantes do longe do centro da cidade16, não significava o abandono de 

territórios como as encruzilhadas do centro, ou outros locais, que por ventura, fossem 

considerados sagrados.17 Nesse caso, a fonte hemerográfica auxilia na compreensão da 

                                                

 

14 Diário da Bahia. Nas baixas espheras do feitichismo. 10/01/1929. 
15 A Noite , Os despachos feiticeiros, 26/03/1925. 
16 A imprensa denuncia freqüentemente como lugares como a Quinta da Barra, preferidos para a 
instalação de terreiros talvez pela escuridão que lá reina e por ser distante os ôgans lhe dão 
preferência . A Tarde, Pae de santo foi bater no xadrez, 16/08/1921. 
17 Encontramos o caso do pai-de-santo Bernardinho que morava em 1921 numa das principais ruas de 
Salvador, a Carlos Gomes. Local que ligava o centro da cidade a bairros nobres como a Vitória. É 
significativo perceber que em 1925 o mesmo sacerdote muda-se para a Mata Escura, localidade que 
aparece freqüentemente nos jornais como propício para instalação de candomblés, devido a distância em 
relação ao que era considerado centro. 



 
mobilidade dos territórios praticados pelos adeptos do candomblé.  O que nos apresenta 

uma perspectiva da cidade como um pulsar de espaços e lugares interpenetrados, 

confronto entre singulariadades, num amplo cenário explicitamente político 18 

Além dos jornais e relatos de estudiosos a documentação da Secretaria de 

Segurança Pública do Estado da Bahia apresenta dados interessantes a respeito dos 

adeptos do candomblé. Na SSP / BA a Delegacia de Jogos e Costumes era responsável 

pela concessão de uma licença para o funcionamento das casas de candomblé. Por isso 

encontramos no material da referida delegacia uma listagem que, enumera as casas de 

cultos afro-brasileiras existentes em todo o Estado, onde consta o nome do sacerdote ou 

sacerdotisa, assim como o endereço do terreiro. 

Essa listagem da Delegacia de Jogos e Costumes oferece informações acerca da 

localização dos candomblés na cidade, entretanto é necessário fazer uma ressalva, pois 

muitas casas não realizavam o referido registro e, portanto, tal lista apresenta apenas uma 

amostragem do panorama dos candomblés em Salvador. Seguindo a listagem das casas 

de candomblé registrados na Delegacia de Costumes, percebemos que a maior 

concentração de casas de culto situava-se no bairro da Liberdade, outrora denominada 

Estrada das Boiadas ou Estrada da Liberdade.  

Além do bairro da Liberdade despontam em meio a documentação da SSP / BA 

outras localidades como o Retiro, Brotas, São Caetano, Amaralina, Plataforma, Vasco 

da Gama, Periperi, Cosme de Farias, Pau Miúdo e Uruguai. É interessante observar que 

regiões consideradas nobres como os bairros da Vitória e Barra também tinham terreiros 

de candomblé registrados. Esses dados apresentam a dimensão da distribuição das casas 

de candomblé pela cidade, nesse caso a contribuição está em mapear os territórios fixos 

dos adeptos do candomblé. 

Ao buscar os significados atribuídos aos espaços da cidade pelos adeptos das 

religiões afro-brasileiras um indício, talvez seja, as denominações das ruas de Salvador. 

Os becos e ladeiras da cidade foram marcados pelas tradições de matriz africana, de tal 

forma que não é necessário fazer muito esforço para lembrar localidades, cujos nomes, 

relacionam-se às experiências de africanos e seus descendentes, pode ser citado como 

exemplo, Cabula, Bonocô, Curuzu, Pelourinho, entre outros. Os nomes dos logradouros 

públicos podem ser um indicativo da cidade entendida como um lugar saturado de 
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significações acumuladas através do tempo, uma produção social sempre referida a 

alguma de suas formas de inserção topográfica ou particularidades arquitetônicas.19.   

O que denota particularidade na maneira como os soteropolitanos20 designam 

os espaços na capital, talvez seja a relação que se estabelece entre estes e os cultos afro-

brasileiros. Isso ocorreu de forma tão intensa que, em alguns casos não é fácil explicar 

se o bairro apelidou o sacerdote (e alguns casos o templo) ou o inverso. Podem ser 

citados, como exemplos, a mãe-de-santo Olga do Alaqueto, Bernadino do Bate-Folha e 

Procópio do Ogunjá.  

Outras localidades foram designadas com o nome de entidades, provavelmente 

cultuadas na região, como o Ogunjá. O inverso também ocorre, o Axé do Opô Afonjá, 

e comumente chamado de candomblé do São Gonçalo, região em que fica situado 

aquele terreiro fundado por Ana Eugênia dos Santos, Aninha, em 191021. Analisando 

as relações entre os terreiros e o bairro em que estavam instalados, Iris Nascimento 

afirma que tal espaço: 

Possui atributos resultantes de uma identidade que extrapola o sitio físico, 
conferido pelas atividades que ali se desenvolvem. Naturalmente, que a 
atividade de culto se insere dentro da vida do bairro, sobretudo, durante as 
grandes festas públicas em que há a ocorrência de grande número de pessoas, 
membros da comunidade religiosa e ateus que somente vão apreciar. O 
vestuário branco usado nessas ocasiões pela maioria das pessoas que participa 
dos cultos ou que freqüenta as festas do terreiro, imprime aspecto sui generes ao 
cenário. Freqüentemente, o bairro é identificado pela presença do terreiro ou ele 
é um referencial forte no bairro22. 
Contudo, faz necessário enfatizar que o processo de identificação dos 

candomblés com a cidade, não ocorreu de forma pacífica. E as primeiras décadas do 

século XX marcaram momentos dramáticos na história das religiões afro-brasileiras, 

por conta da perseguição implementada pela polícia aos candomblés. Inúmeras casas 

de culto foram invadidas, diversos sacerdotes foram presos e tiveram objetos sagrados 

apreendidos, o que provavelmente levou a desestruturação de muitos terreiros23.  
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Ao pensar que a atuação de pais, mães e filhos-de-santo se dava para além do 

espaço do terreiro de candomblé, me preocupo com os territórios sacralizados por esses 

indivíduos, naquela Salvador da primeira metade do século XX. Nesse sentido,  volto-

me para os espaços onde eram realizadas obrigações religiosas fora do terreiro, como as 

praias, lagoas e diques. 

Os estudos sobre as religiões de matriz africana, apontam com uma das 

características principais desses cultos a ligação com a natureza. Os deuses das diversas 

nações do candomblé estão vinculados a elemento da natureza, como as folhas, água dos 

rios ou do mar, cachoeiras, chuva, tempestades.  

Por isso, regiões diversas da cidade adquirem significados peculiares para o 

povo-de-santo, configuram dentre os espaços considerados sagrados pelo povo-de-santo 

a Lagoa do Abaeté, no bairro de Itapuã, O Dique do Tororó, nas proximidades da 

Avenida Vasco da Gama, assim como a Cachoeira de Nanã, no Parque São Bartolomeu, 

só para citar alguns exemplos. Esses lugares eram constantemente utilizados pelos 

adeptos do candomblé para a realização de obrigações religiosas para os referidos 

deuses. Adquirindo significados mágicos específicos entre os membros das 

comunidades religiosas afro-brasileiras. A complexidade das relações estabelecidas pelo 

povo-de-santo com o espaço da cidade, pode ser apreendida nessa leitura de um ogã, do 

terreiro do Bogum: 

As encruzilhadas mais fortes, as árvores com assentamento, os lugares que 
carecem de saudações ou até mesmo pedido de licença para se passar. Existem 
locais que, por sua importância no contexto religioso, requerem  complicados 
rituais para se passar e até para não passar, a depender do horário, do estado 
físico em que o individuo se encontre, de onde veio ou para onde vai24. 
Diante disso, é possível perceber importância de problematizar a importância 

dos caminhos e percursos do povo-de-santo na cidade, pois através deles é possível 

perceber os significados atribuídos pelos indivíduos. Sendo assim, deixar de passar em 

uma encruzilhada por que é meio dia, passar por outra e pedir licença aos deuses 

assentados, são maneiras de lidar com o espaço que remetem as observações de Michel 

de Certau, para quem: 

Essas práticas do espaço remetem a uma forma especifica de operações 
(maneiras de fazer), a outra uma outra espacialidade (uma experiência 
antropológica, poética e mítica do espaço) e a uma mobilidade opaca e cega  
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da cidade habitada. Uma cidade transumante, ou metafórica, insinua-se assim 
no texto claro da cidade planejada e visível25.   
O interesse primordial dessa pesquisa encontra-se justamente em investigar as 

práticas metafóricas de cidade, ou seja a cidade dos candomblés, que não se limitam 

apenas aos barracões dos terreiros de candomblé, embora também se encontrassem ali. 

Para desenhar uma cartografia simbólica dos candomblés faz-se necessário 

compreender os espaços sacralizados pelo povo-de-santo, mas que passam 

despercebidos pelos demais soteropolitanos. Ao lamentar o desaparecimento de algumas 

dessas áreas na cidade de Salvador, Everaldo Duarte trata de alguns desses espaços: 

Esses espaços estão espalhados pela cidade, onde só nos conhecemos. 
Espaços que, pouco a pouco, estão sendo devastados, a exemplo do Bonocô ( ). 
Tal como o Bonocô, antigo espaço religioso tradicional, a cachoeira de São 
Bartolomeu e adjacências representam muito para a sobrevivência da cultura e da 
tradição religiosa da Bahia( ). Poucos perceberam a quase destruição do Beiru, 
outro espaço sagrado transformado no bairro Tancredo Neves, o que causou o 
desaparecimento de um vasto santuário Afro. Na região denominada Brasilgás 
desapareceu todo o suporte natural composto da lagoa, das árvores e do rio que 
consolidava um dos mais antigos terreiros da religião Jêje Sawalu26 (grifo meu) 
Duarte apresenta áreas da cidade que desapareceram, mas que no início do 

século XX, compunham a cartografia simbólica para os terreiros de Salvador. A 

identificação desses espaços sagrados pelas comunidades afro-brasileiras possibilita 

vislumbrar a historicidade de tais práticas religiosas, uma vez que muitos espaços 

desapareceram e outros foram modificados a fim de atender aos interesses turísticos do 

Estado, o que afastou o povo-de-santo.  

Continuando as andanças por essa Salvador dos candomblés é possível encontrar 

o povo-de-santo nos diversos mercados da cidade. Essas feiras eram ponto de encontro 

para o povo-de-santo, local de trabalho para comerciantes 

 

que, se não pertenciam ao 

culto, precisavam compreender a sua dinâmica para atender e atrair clientes. Além de 

isso, as feiras congregavam o segmento de produtores das ferramentas dos orixás, peças 

de barro, e os indivíduos que confeccionavam objetos como colores de contas e 

instrumentos musicais 

As feiras são importantes para esse trabalho, não só pela grande concentração de 

pessoas e objetos relacionados aos cultos afro-brasileiros, interessa especialmente a 

forma como esse espaço era lido pelos adeptos do candomblé, já que lhe atribuíam 
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características mágicas, ao relacionar os mercados com o orixá Exu, dono dos mercados 

e das encruzilhadas27. 

Em diversos pontos da cidade de Salvador havia feiras que comercializavam 

produtos utilizados para a realização de rituais e outras obrigações religiosas nos 

candomblés. No Mercado do Ouro, Mercado de São Miguel, Mercado Modelo, além da 

Feira de Água de Meninos era possível encontrar pessoas que se relacionam de maneira 

diferenciada com os cultos afro-brasileiros. Circulavam fiéis, clientes, comerciantes, 

importadores, artesãos. Ainda que nem todos fossem vinculados formalmente a algum 

terreiro de candomblé, os conhecimentos rituais se tornam uma grande vantagem em 

meio aos clientes, como indica Albuquerque: 

O que faz um usuário preferir esse ou aquele vendedor de ervas é a sua 
honestidade, o seu sortimento e também o conhecimento a cerca do material. 
Geralmente, o número de vendedores de ervas suplanta os vendedores-erveiros 
(aqueles que além de venderem conhecem o que vendem).28 

Talvez um dos vendedores-erveiros de Salvador fosse o preto Nascimento, ele 

foi entrevistado pelo Diário da Bahia em 26/06/1920 vendendo casca de angico, 

jalapa, canella, quebra pedra, coração de negro e alfavaca de cobra 29, além de 

apresentar suas mercadorias ao jornalista, Nascimento explicava as finalidades de cada 

erva. Provavelmente muitos de seus clientes eram adeptos do candomblé e ali adquiriam 

folhas para a realização de banhos e outros rituais receitados por pais e mães-de-santo.  

Tal qual os vendedores, os artesãos também adquiriram saberes para a confecção 

das peças utilizadas nos terreiros de candomblé. Identificamos como um centro produtor 

desse artesanato sagrado, as olarias de Maragojipinho, no recôncavo baiano, ali eram 

elaborados pratos, gamelas, panelas e entre outros utensílios.  

O mercado permite visualizar uma infinidade de objetos que eram utilizados 

nos cultos afro-brasileiros, cuja análise dos seus usos (e possíveis subversões) podem 

oferecer indícios do que eram os candomblés, pistas sobre os modos de fazer as 

obrigações religiosas para os deuses, através dos quais, suponho ser possível 

demonstrar a historicidade dessas práticas, por acreditar que a forma de crer e de 

manifestar a crença nos deuses de origem africana, nas primeiras décadas do século 

XX, tinha lógicas e dinâmicas próprias de seu tempo.  
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Com este texto pretendi apresentar os caminhos que tenho percorrido, com o 

objetivo de compreender a dinâmica das religiões afro-brasileiras em suas relações com 

a cidade de Salvador das primeiras décadas do século XX. Tratam-se de passos iniciais 

para uma tentativa de problematização das práticas religiosas numa perspectiva 

diacrônica, aspecto ainda pouco explorado das vivências de homens e mulheres-de-

santo.     
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