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RESUMO

O presente estudo busca apreender, na Salvador de 1950 a 1970,

diferenças básicas entre concepções de saúde e doença, para a medicina

oficial e para a medicina tradicional, de matrizes africanas. Nesse sentido,

procura apreender, nas vias desta urbe tradicional os principais espaços e

atividades profissionais que permitiram a recriação e revitalização dessas

práticas culturais, como os terreiros de candomblé, a coleta de ervas, o

comércio de produtos utilizados nos rituais de religiões afro-brasileiras e

meandros de processos jurídicos na contenção de conflitos então emergentes

na cena pública urbana. Essa rede de relações, que possibilitou a existência de

viveres sociais muito próprios de Salvador, marcando o cotidiano desta cidade

afroascendente deixou rastros por onde é possível apreender “rotas e raízes”

dx3 culturas negras da metrópole em expansão. Suas evidências tangíveis e

sensíveis inserem-se no universo material e simbólico das artes de curar

populares presentes na cidade, saturada por tensões que permeiam seu

horizonte mágico-religioso.

Enfatiza ainda, o caleidoscópio cultural de Salvador, que possibilita a

multiplicidade de terapêuticas oficiais ou “populares”, experimentadas por seus

mais diversos segmentos socais, independentemente de classe, gênero,

cultura ou etnia. Perspectiva apreendida nas formas como a imprensa lidou e

interpretou viveres e saberes ligados ao sagrado na cidade, a exemplo de

experiências vividas e compartilhadas por “profetas e milagreiros”.

O trabalho com processos crime, onde o embate entre acusadores,

indiciados e testemunhas possibilitou apreender todo um contexto de relações

sociais tensas, também permitindo perceber que as acusações extrapolaram o

plano “material”, trazendo à tona uma cartografia multicultural da cidade, até

então mantida invisível por seus segmentos dominantes.

Depoimentos orais, colhidos desde 1998, foram imprescindíveis para

aproximações àquelas experiências nas artes de curar de benzedeiro(a)s,

mães e pais-de-santo como fundamentais na compreensão dos processos de



transmissão desses  conhecimentos tradicionais, renovados e atualizados na

oralidade e contínuo refazer de rituais com  eficácia simbólica e real.

ABSTRACT

The aim of this study is to comprehend the basic differences in different

conceptions of health and sickness in Salvador from 1950 to 1970 between official

and traditional medicine, which has an African component. The study wants to

comprehend, in the ways of this traditional city, the main spaces and professional

activities allowing the re-creation and revitalization of those cultural practices, such

as the terreiros de candomblé, the collection of herbs, the trade of the products that

are used in the rituals of the Afro-Brazilian religions. It also wants to comprehend

the meanders of legal processes in the control of the conflicts that were emerging

in the urban public scene. That network of relations made possible the existence of

social ways of living that are very typical from Salvador and characterize the daily

life of this city of African ancestry. That network left signs that allow to learn "ways

and roots" of the black cultures of this expanding metropolis. Its tangible and

sensible evidences are within the material and symbolic universe of the popular

healing arts that are present in a city that is full of tensions that permeate its magic-

religious horizon.

The study emphasizes the cultural kaleidoscope of Salvador, which makes

possible the existence of many official or "popular" therapies experimented by

completely different social segments, regardless of their class, gender, culture or

ethnic group. A perspective established in forms such as the press dealt with and

interpreted ways of living and knowledge linked to the sacred in the city, following

the example of experiences lived and shared by "prophets and miracle makers".

The work with criminal proceedings, where the clash among prosecutors,

defendants and witnesses made possible to establish a context of tense social

relations, allowed to realize that the accusations extrapolated the "material" level

and brought up a multicultural cartography of the city that had been kept invisible

by the dominant sectors until then.



Oral statements collected from 1998 were indispensable to study those

experiences in the healing arts of benzedeiros, mães-de-santo and pais-de-santo,

as those statements are essential in the understanding of the transmission process

of that traditional knowledge, which is renewed and updated in the orality and the

constant remake of rituals with symbolic and real effectiveness.
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                                   1

Àwa dàgo l’ojú ewé, áwa dàgo l’ojú e mò oògún,
                                    A dàgo l’ojú ewé, a dagò l’ojú e mò oògún.*

Auá dagô lôju eué auá dagôlôjú é ma ôogum
Auá dagô lôju eué auá dagôlôjú é ma ôogum

Nós te pedimos licença para nossos olhos, folha,
Pedimos licença para nossos olhos verem vosso

Conhecimento da medicina, nós te pedimos licença
Para nossos olhos, folha, pedimos licença para

Nossos olhos verem vosso conhecimento da magia.

                                   2

                                    Ewé e ní àsà ki ó jé, ewé jé si gbogbo Òrisà
Ewé ki mò asa ki jé bàbá, ewé jé si gbogbo Òrisà*

                                          euê é ni axá qui o jé euê jé si bobo orixá
     euê qui mâ axá o jé babá euê jé si bobo orixá

Folha, você é e tem a tradição dos costumes do culto sagrado
                       Folha você é para todos os orixás,

                       Folha que entende (conhece)
                       Os costumes tradicionais e é nosso Pai

                       Folha, é para todos os orixás
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INTRODUÇÃO

SEDUÇÃO E REJEIÇÃO

O presente estudo busca apreender, na Salvador de 1950 a 1970,

formas de expressão de variadas práticas populares de cura que tem

mobilizado redes de relações de trabalho, de sociabilidade, de religiosidade e

de entre-ajuda, sustentando a existência de viveres sócio-culturais e de

práticas médicas religiosas tradicionais, oriundas de matrizes afro-ascendentes

e indígenas. Tanto no comércio de ervas, que se instituiu no cotidiano da

cidade, quanto em evidências tangíveis e sensíveis de injunções de

religiosidades com práticas de trato do corpo, de cura e bem-estar, apreende-

se, inserido no tecido urbano soteropolitano, um universo material e simbólico

de artes de curar populares.

Esta pesquisa resultou, da possibilidade de aprofundar um tema da

dissertação de Mestrado sobre o cotidiano de vendedores ambulantes em

Salvador, no período de 1968 a 1990 que, num determinado momento, mostrou

a necessidade de pensar, em tratamento próprio, um setor especifico deste

comércio na cidade: o realizado pelos vendedores de ervas, associado à serie

de gêneros utilizados nos variados rituais e cerimoniais do candomblé em

Salvador.

Nesse sentido, outras cidades soteropolitanas vieram à tona, trazendo

espaços que revelaram-se territorializados por esse comércio tradicional, por

terreiros de candomblé e casas de rezadeiro(a)s e curandeiro(a)s e, porque

não dizer, constituintes de identidades na acelerada expansão da cidade. O

tradicional Largo de Dois de Julho, a Rua Onze de Julho, popularmente

conhecida como “Beco do Bozó”, já que a oferta específica de gêneros para o

candomblé predomina nessa travessa entre a Avenida Joana Angélica e o

Relógio de São Pedro, no centro da cidade, trazem sinais pertinentes à
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presença destas práticas culturais que reinventam Áfricas na Bahia. Ainda a

Rua Nova de São Pedro, as feiras de São Joaquim e das Sete Portas

constituíram-se espaços referenciais desse comércio e de viveres africanos na

cidade de Salvador. Sem contar, entre outras experiências, o Bairro do Pau

Miúdo, onde “Santa Ozita” e seus “pacientes” vivenciaram práticas de cura; a

Rua do Tingüi, com a Tenda da Missão Redentora de Nair Saback; as práticas

de tradição africana de cuidar do corpo exercidas por Zé de Ogum, na

Capelinha de São Caetano.

Essas evidências motivaram a ampliação da investigação para

apreender toda uma rede de relações que, direta ou indiretamente, passou a

mobilizar, preservar e refazer esse comércio na cidade. Por convicção ou por

necessidade, muitas pessoas de baixa renda continuam usando folhas e

bênçãos como tradicionalmente usaram e solicitaram. Além dos vendedores de

folhas, marcam presença, na cidade, diversos grupos que trabalham

diretamente na prática com efeitos medicinais de plantas e são, entre outros,

grupos ligados a associações de bairro ou comunidades de base que existem

em diversos bairros periféricos e outros lugares onde há espaço para colher ou

mesmo cultivar plantas.

O comércio dito informal tem se apresentado, especialmente a partir de

meados do século passado, como uma das possibilidades de preservação de

práticas populares de cura, permeadas de representações simbólicas próprias

das culturas vividas nas muitas cidades de Salvador. Nesta pesquisa,

buscamos apreender como moradores da cidade deram e dão sentido e

significado a essas práticas de cura de tradição popular, seja pela

comercialização, seja pelo consumo dos gêneros em questão, ou ainda, por

agentes religiosos promotores de cura.

Há alguns anos atrás raízes, folhas e diversos vegetais eram ofertados,

basicamente, pelos ervanários, estando ausentes do grande comércio como

das redes de supermercados, talvez por não achá-los economicamente

atrativos. Recentemente, está ocorrendo uma mudança substancial dessa

postura no mercado soteropolitano. Grandes lojas de supermercado vêm

disponibilizando ao consumidor determinadas ervas até então só acessíveis



14

para compra em bancas dos ervanários1. Afora as de múltiplos usos, como o

manjericão que também tem fins culinários, já é possível encontrar-se ervas

para fins basicamente terapêuticos, como a mastruz, ou ainda outras, como

arruda, água-de-elevante miúda, macaçá, cuja utilização é, inegavelmente,

para fins espirituais: os banhos.

Nesse sentido, nota-se que o “progresso”, antes de fazer superar

práticas “arcaicas” em Salvador, como muitos esperavam, a economia de

mercado tendeu a incorporá-las, seja pela “folclorização” de elementos da

cultura popular, adequando-os à indústria do turismo, seja pelo reconhecimento

gradativo de um determinado consumo, que faz parte do cotidiano da cidade, a

exemplo do comércio de ervas. E mesmo alguns produtos típicos do

candomblé, às vezes ausentes nas bancas dos ervanários, encontram-se à

disposição nos supermercados.

Retomando a questão da tradição este estudo trabalha na perspectiva

que as culturas não são imóveis e estão sempre em processos relacionais, até

porque para serem revitalizadas pressupõem tensões, confrontos que, não

raro, resultam em transformações. Apreende-se a capacidade que agentes

históricos têm de reinventá-las, potencializando suas sobrevivências em

ambientes adversos à sua continuidade. Emblemática, nesse sentido, para a

tradição no candomblé, são as considerações de Júlio Braga:

No meu modo de entender, a tradição no candomblé é tão dinâmica

quanto a noção de mudança. Essa tradição guarda uma essência mutante,

que se atualiza com a própria mudança. É como se pudéssemos pensar

que alguma coisa fosse capaz de mudar permanecendo2.

Nesse aspecto, Thompson chamou a atenção para esforços dos

poderosos, no sentido de considerar certos costumes tradicionais como

promotores de um alto grau de indisciplina social. “Ao interesse pessoal

                                                
1 Observei a presença desses gêneros nas grandes lojas de supermercado no início desta pesquisa em
2001. Quem tiver curiosidade pode observar na rede Gbarbosa, por exemplo, a oferta para os
consumidores, entre outras, as seguintes ervas: mastruz, arruda, losna, picão, alfavaca, confrei, quioiô,
água-de-elevante, vic, capim santo, trançagem, erva cidreira e  manjericão.
2 BRAGA, J. Oritamejí. O antropólogo na Encruzilhada. Feira de Santana, UEFS, 2000, p.142.
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adicionou-se a ideologia” .. E esses mesmos interesses pessoais

transmutaram-se em “defesa dos interesses nacionais” 3.

IImmppoorrttaa  ttrraazzeerr  ppaarraa  oo  ddeebbaattee  GGaaddaammeerr,,  qquuee  rreeccuussaannddoo  ooss  ccoorrtteess

aabbssttrraattooss  eennttrree  aa  ttrraaddiiççããoo  ee  aass ciências históricas, entre o curso da história e o

saber sobre a história, deixa claro que a compreensão é derivada da “inserção

no processo de transmissão em que passado e presente são constantemente

mediatizados”4. A hermenêutica buscaria, nessa perspectiva, a intermediação

entre a familiaridade e a estranheza que a tradição constitui.

Ao longo desta pesquisa algumas questões instigaram a obter formas de

compreensão mais amplas, dentro do que fosse possível à condição de

estudiosa da História, impulsionando a diálogos com outras disciplinas,

constituindo o grande desafio deste trabalho. Utilizei o potencial ao meu

alcance e cheguei até os limites onde argumentos e pressupostos de

historiadora permitiram chegar, construindo possíveis intercâmbios

interdisciplinares.

Instigou refletir se o crescente avanço da medicina oficial, com suas

grandes conquistas em termos de tratamento de variadas doenças, bem como

o aumento da longevidade dos indivíduos representariam, se não sentença de

morte, ao menos o declínio da chamada medicina tradicional ou popular?

Como emergem e formam-se na sociedade esses agentes não oficiais de

cura? Se a medicina oficial é legitimada pelo seu suporte científico, o que, nas

comunidades populares, promove o reconhecimento de outros saberes e de

outras práticas sociais não privilegiadas pelos segmentos intelectualizados da

sociedade?

Quer seja por Santa Ozita, no Bairro do Pau Miúdo, no início da década

de 1950; por Nair Saback na Rua do Tingüi, no final dos anos 50 e nos anos

60; pais e mães-de- santo, rezadeiros(as), benzedeiros(as), quer por outros

agentes de cura, não é possível desprezar evidências de como o imaginário

cultural era experimentado e vivido pela população, até mesmo pelos

                                                
3 Idem.
4 GADAMER, Ans-Georg. Verdade e Método. Apud DOSSE, F. Paul Ricoeur revoluciona a escrita da
história. Revista Margem. PUC-SP, nº 5, 1996, p. 15.
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“descrentes”, porque as ervas e a magia tinham forças e a eficácia de seus

resultados era reforçada e divulgada em vivências do cotidiano. O mágico, o

feitiço, o encantado sempre seduziu e apavorou. Sedução e simultaneamente

rejeição, aproximação e afastamento, identificações e estranhamentos são

evidências de tensões entre viveres urbanos marcados por divisões culturais

radicais.

As tensões entre a medicina erudita e oficial versus medicina alternativa

ou popular perpassam também o mercado religioso. Assim, como a alteridade

religiosa ganhou expressão em variadas relações de poder e diferenças sócio-

culturais, no período estudado? Pensando na Salvador do período, é possível

aprender, na presença constante de suas variadas Áfricas, quais dentre suas

facetas promoveram curas terapêuticas? E como a sociedade agiu na tentativa

de coibi-las?

Neste estudo, a convencional introdução ou apresentação, sob a

chancela Sedução e Rejeição situa as tensões que marcam esta pesquisa traz

um começo de debate no sentido de trabalhar as forças antagônicas e, ao

mesmo tempo, almagamadas de atração e estranhamento que culturas de

ancestralidade africanas desencadearam no mundo moderno, conforme

reflexões e argumentações de estudiosos como Frantz fanon, Stuart Hall, Paul

Gilroy, Homi Baba e outros5. Em reflexões sobre as novas faces do racismo, a

cultural, e subseqüente negação de alteridades como estruturas de

conhecimento de sentidos e representação, Stuart Hall considera esta

contraditória dinâmica como um profundo sistema de defesa:

São as fortificações externas, as trincheiras, as posições defensivas em

torno de algo que se nega ser domado e contido por este sistema de

representação. Toda essa energia e trabalho simbólico e narrativo

destinam-se a nos segurar “aqui” e a  eles “lá”, a fixar cada um no lugar

que lhe é designado enquanto espécie. É uma maneira de demarcar como

nossas histórias de fato se entrelaçam e se interpenetram profundamente;

como é necessário “o Outro” para nosso próprio senso de identidade; como

                                                
5 Para maiores informações ver FANON, Frantz, Peles brancas, máscaras negras. Rio de Janeiro,
Editorial Vitória, 1973; Os condenados da terra,. São Paulo, Brasiliense, 1967; GILROY, Paul. O
Atlântico Negro: modernidade e dupla consciência.  São Paulo, Editora 34, 2001. BHABHA,Homi. O
local da cultura. Belo Horizonte, Editora da UFMG, 1998.
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até o poder dominante, colonizador, imperialista só sabe quem e o que é e

só pode sentir o prazer do seu poder de dominação na e através da

construção do Outro. Os dois são os dois lados da mesma moeda. E o

Outro não está lá fora de nós, mas aqui dentro de nós. Não está fora, mas

dentro.6

Por sua vez, questões trabalhadas ao longo dos quatro capítulos da

pesquisa são articuladas e dialogadas em Zonas de turbulência e de

convergência, uma vez que os diferentes registros analisados nos capítulos

trazem indícios de costumes, sensibilidades, hábitos e crenças referentes à

articulada visão cósmica de culturas africanas, que, por suas interações com a

natureza aculturada permitem pensar em atitude ecológica entre matrizes de

culturas africanas. Apreendendo sinais de viveres africanos em intercâmbio

com a natureza circundante em Salvador, sem pensar em termos de

considerações finais, levantamos questões e encaminhamos considerações

referentes a universos culturais alheios a princípios e práticas eurocêntricas.

No decorrer deste estudo tornou-se evidente que o uso das ervas, seja

para fins fitoterápicos ou para curas espirituais – conforme a tradição popular a

saúde do corpo não é abalada apenas por males físicos –, está subjacente à

história da cidade desde os seus primórdios, considerando os segmentos

sociais constituintes de suas relações interculturais forjadas no conflituoso

contexto relacional de Salvador, capital da colônia até 1767.

Percebemos que muitos moradores da cidade creditam a causa de

certas doenças a “sentimentos negativos”, oriundos do próprio individuo, alvo

de inveja, mau-olhado, feitiço. O mau-olhado, por exemplo, atinge

principalmente as crianças e, tradicionalmente as práticas de cura consistiam

em rezas, benzeduras e simpatias. O feitiço, por sua vez, incide principalmente

em pessoas adultas, o que implica em terapêuticas mais elaboradas com ervas

medicinais, banhos ou mesmo a ida a uma casa de candomblé para receber

tratamento especializado.

                                                                                                                                              
 HALL, Stuart. Da diáspora. Belo Horizonte, UFMG, 2002.
6 HALL, Stuart, “Raça, cultura e comunicação: olhando para trás e para frente dos estudos Culturais”,
In Revista Projeto História, nº 31, São Paulo, EDUC, 2005, p. 22.
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Essa estreita relação simbólica entre corpo, saúde, doença e cura não é

uma característica da cultura urbana dos últimos tempos. A aura de mistério

que cerca determinadas práticas de cura tem suas origens no Brasil colonial e

hoje tem seguidores em várias partes do território brasileiro, não apenas em

Salvador. Também nunca foi uma prática exclusiva de curadores populares no

Brasil e em outras partes do mundo.

Conforme Vera Marques, a ciência conviveu com os remédios secretos e

práticas de cura milagrosas por muito tempo, ora condenando-os, ora valendo-

se deles para a introdução de novidades terapêuticas7. Em outra direção

tradições indígenas quanto ao uso das ervas, mais tradições do catolicismo

popular ibérico, que para aqui imigraram no contexto da colonização, foram

engrossadas com elementos de culturas africanas, onde a presença de ervas e

expressões de religiosidade são indissociáveis.

Vale salientar que a historiografia brasileira ainda é muito silenciosa

quanto à imensa contribuição indígena no tocante às práticas de

conseqüências genéticas na domesticação de plantas e subseqüente

conhecimento empírico no uso destas na dieta alimentar e em práticas de

medicina popular. Considerando-se algumas questões no que tange à

elaboração de tradicionais culturas das artes de curar, desde o período

colonial, que segmentos dessa sociedade demandavam a cura dita erudita?

Indígenas, africanos e seus descendentes, além de brancos pobres, quando

adoeciam, a quem recorriam?

É muito plausível pensar que tradições populares de indígenas, negros e

portugueses criaram espaços para que se instituíssem seus próprios agentes

de cura e subseqüentes terapêuticas. Assim, a historiografia das práticas

médicas, ao considerar a medicina lusitana oficial como único saber legítimo,

desautoriza outros conhecimentos, como aponta Vera Marques8. No período

colonial, a agentes populares de cura contrapuzeram-se os boticários, com

suas oficinas e medicinas secretas. Mas isso dependia do conhecimento da

flora brasileira. E para isso,

                                                
7 MARQUES, V.R.B. A natureza em Boiões. Medicinas e boticários no Brasil setecentista. Campinas:
Unicamp, 1999.
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recorriam aos conhecimentos de todos aquele que se dedicavam ao Oficio

de curar.Dos mezinheiros aos pajés passando por formulações

desenvolvidas pelos jesuítas, todos os medicamentos tentavam dar conta

de aliviar os males que atingiam os habitantes da colônia9.

Como é sabido, na sociedade colonial formaram-se diferentes grupos

étnicos. À hierarquia sócio-econômica correspondia outra, de bases

etnoculturais. Tal realidade produzia uma série de desencontros também no

âmbito dos saberes e práticas de cura. Os estudos promovidos pelos

“representantes da medicina oficial” sobre as terapêuticas populares

procuraram mostrar que parte deles não tinha valor científico, mas meramente

mágico e simbólico. Reconhecem validade quanto ao uso de certas ervas com

resultados às vezes eficientes no tratamento de determinadas doenças, mas

não vão muito além.

Nessa perspectiva, procuramos variadas práticas de cura em Salvador,

observando seu caráter popular e, por isso mesmo, evitando desvinculá-las de

seu caráter mágico. Levamos em conta, ainda, que tais práticas de saúde

forjaram uma cultura própria, expressa em uma linguagem específica, cujos

códigos são amplamente dominados pela população que a produz e vem

ressignificando, conforme novos desafios impostos pelas constantes mudanças

vividas na sociedade. Daí que procuramos não perder de vista todo o ambiente

destas práticas culturais. Considerando que os segmentos mais pobres da

cidade foram e são empurrados para os piores locais de moradia, a exemplo

das regiões das encostas e bairros periféricos, ao tempo em que, setores

populares da cidade vêm-se expropriados de direitos sociais e políticos, no

tocante a esse estudo, ficou evidente que vêm-se, também, expropriados de

saberes sobre seus corpos e suas funções vitais.

Daí acompanharmos a persistência de práticas populares de saúde,

equilíbrio e bem-estar na cidade de Salvador cientes de que esses exercícios

de crença e de cura devem ser apreendidos em termos próprios. Para os

sujeitos sociais que as praticam, são efetivamente eficazes e cumprem uma

função social de “controle do incontrolável”. Tanto no que diz respeito à

                                                                                                                                              
8 Idem.
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terapêutica utilizada, quanto a hábitos alimentares. Quando doentes são

instados a evitar, por exemplo, os considerados “remorsos” da religião afro-

brasileira, percebemos que a presença das ervas e vivências africanizadas são

indissociáveis.

Há séculos folhas e plantas medicinais vêm sendo usadas na Bahia,

como no resto do país e em outros países do mundo, constituindo a chamada

sabedoria popular. Interessa, assim, apreender formas como esse

conhecimento tradicional foi abordado, no período de 1950 a 1970, pelos mais

diversos segmentos da sociedade soteropolitana. Que tipos de reação foram

esboçados a essas práticas? Que discursos foram elaborados ao focarem o

“outro”? Perceber o que foi falado e escrito sobre este outro, o que continua

sendo falado, porque se fala e de onde se fala, fazem parte do horizonte deste

estudo.

Uma das fontes que contribuiu para elucidar muito dessas questões

foram os jornais. Nos artigos referentes ao uso das plantas medicinais pelos

segmentos populares da cidade, procuramos apreender a linguagem e os

argumentos usados pela elite intelectual da cidade, a exemplo de denúncias de

charlatanismo e curandeirismo. Outro aspecto também investigado foi a

temporalidade histórica dessas reações. Na primeira metade do século XX,

ataques de intelectuais, especialmente por meio de jornais, a práticas

populares foram explícitos, bem como certas observações e críticas ao uso do

ritual das folhas no contexto do candomblé. Assim, importou investigar se,

nessa segunda metade do século passado, ocorreram mudanças significativas

nos olhares das elites letradas da cidade sobre sujeitos envolvidos em práticas

de cura próprias.

Em 1938 foi criado o Serviço de Fiscalização do Exercício Profissional,

que fez forte campanha contra a venda de plantas medicinais. Nos anos 50,

institucionalizou-se um tipo de opressão especial, obrigando os terreiros de

candomblé a se ficharem na Delegacia de Jogos e Costumes, da Secretaria de

Segurança Pública, quando passaram a ser constrangidos a solicitar licença

para “bater” candomblé. A partir de então, como os poderes públicos

                                                                                                                                              
9 Idem, p.29.
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dialogaram com essas culturas tradicionais da cidade? Para tanto,

pesquisamos os jornais em circulação em Salvador durante o período em

estudo: A Tarde, Diário de Notícias, Tribuna da Bahia, Jornal da Bahia e

Correio da Bahia.

Como alguns estudiosos desta questão perceberam, especialmente com

relação às grandes casas de candomblé, as autoridades tenderam a agir com

menos rigor, até mesmo por conta da intervenção de políticos poderosos. Por

outro lado, os novos projetos postos para a cidade de Salvador nos últimos 50

anos, onde o apelo à “baianidade” esteve presente enquanto suporte básico,

impuseram novos olhares acerca da questão, conforme Bacelar:

(...) Enfim, ser um pastiche das ‘formas civilizadas’ do mundo ocidental

sempre foi a tônica dos privilegiados de Salvador. A novidade é que diante

da expansão criativa dos negros a partir de 1970, sem base cultural

própria, eles foram forçados a admitir tal produção, sobretudo a dança e a

música, como ‘retrato da baianidade’. Ao contrário do passado, em que

eles reprimiam e sonhavam com sua extirpação, os grupos dominantes

tiveram de admitir a cultura dos negros como marco identificador da

sociedade10.

Frente a essa sociedade que atribuía novos significados à presença de

africanidades enquanto “retrato da baianidade”, nesse estudo interessou

apreender o que falaram e deixaram registrado especificamente sobre o

comércio de ervas e expressões de cura relacionadas aos seus usos, no

centro e em outros espaços de Salvador, como as feiras das Sete Portas e a

de Água de Meninos transferida posteriormente para a atual São Joaquim .

Tornou-se perceptível que o medo do feitiço, por razões reais ou imaginárias,

esteve presente no cotidiano da cidade, talvez de forma mais forte no período

estudado. Fazer um feitiço e colocá-lo na encruzilhada era, muitas vezes,

entendido como encomendado a alguém que, desavisadamente passasse pelo

local. Pela tradição da cidade, não podendo evitá-lo, nunca se deveria pisá-lo.

O mais recomendado era passar ao largo e evitar até mesmo encará-lo.

                                                
10 BACELAR, J. A hierarquia das raças: negros e brancos em Salvador. Rio de Janeiro, Pallas, 2001, p
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Lembro-me que, na infância, quando ia de visita à casa de minha prima

Bárbara (nascida no dia 04 de dezembro, dia de Santa Bárbara), algo que

marcou minhas memórias desse período foram as brincadeiras de fazer “bozó”,

como é chamado o feitiço na cidade, e deixar na porta de dona Zezé. Por que

dona Zezé? Esta senhora era conhecida no local pelo seu mau humor

constante.

Se algo a incomodava, sobremaneira, eram as triviais brincadeiras de

criança que, não raro, taxava de barulhentas e incômodas. Evitá-las era difícil,

pois nesta época, criança brincava mesmo era na rua e, por conseqüência, nas

portas de toda a vizinhança.

Quando “incomodada”, dona Zezé costumava jogar água nas crianças

para espantá-las de sua porta. O troco não se fazia esperar. Como dona Zezé

era muito “invocada”, é assim que até hoje se denomina em Salvador as

pessoas muito fanáticas e apegadas às “coisa” do candomblé, devota inclusive

de Omulu, fato que lhe amenizava a antipatia, pois em toda  segunda-feira

fazia pipocas (flores) na areia quente – só assim se faz a oferenda para esse

orixá – e levava para os banhos e distribuía na Igreja de São Lázaro. As “flores”

que não abriam na forma de pipocas formavam um delicioso milho torrado que,

em pacotinhos, ela distribuía para a criançada. Ah! Nesse dia era agraciada.

Sem , nos desviarmos da questão principal – o medo do feitiço na cidade

–, essas recordações são importantes para fundamentar a pequena estória de

nossa doce vingança. Juntávamos em vasilha de barro que nós mesmas

(crianças) fazíamos e deixávamos para secar – o aguidá original era de acesso

mais difícil em termos de local e preço – charutos, velas, farofa de dendê,

carvão espicaçado, este componente era imprescindível para dar o efeito

“maléfico” do feitiço, e o púnhamos na porta de dona Zezé.

Era uma “farra” observar sua reação. Ela realmente acreditava nas

intenções maléficas do “bozó”.  E pasmem! Como era crença que se desfazia

feitiço jogando-lhe urina, dona Zezé “despachava” o “bozó” com um urinol cheio

que não sabemos como sempre tinha à mão para essas ocasiões. Que dona
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Zezé, hoje falecida, descanse em paz, mas pelo tema do meu trabalho foi

inevitável trazer à tona essa brincadeira de infância.

Investigamos, ainda, no cotidiano da cidade variadas representações

acerca das relações corpo, saúde, doença e natureza. Para tanto, tornaram-se

imprescindíveis concepções vigentes em termos de corpo, o que resulta na

forma como são percebidas e classificadas as doenças, e como são orientados

seus tratamentos, conforme as ofertas terapêuticas presentes na cidade. O

corpo ganha, conforme SANT’ANNA, uma historicidade própria enquanto,

território tanto biológico quanto simbólico, processador de virtualidades

infindáveis, campo de forças que não cessa de inquietar e conformar, o

corpo talvez seja o mais belo traço da memória da vida (...) Pesquisar seus

segredos é perceber o quanto é vão separar a obra da natureza daquela

realizada pelos homens: na verdade um corpo é sempre ‘biocultural’, tanto

em seu nível genético quanto em sua expressão oral e gestual11.

As relações entre corpo e natureza vêm sendo ressignificada no

contexto cultural e urbano de Salvador, enquanto as artes de curar continuam

desafiando os “ares do progresso”, recriando modos de experimentação e

apropriação da natureza, bem como seus métodos de cura. No candomblé,

onde a natureza é sagrada, os rituais de iniciação, segundo Júlio Braga, seriam

o renascer de uma vida em que o individuo, para participar de um universo

mágico-religioso, redefine sua relação com a natureza:

Em síntese, o que fica subentendido no discurso do povo-de-santo é a

procura, nos atos litúrgicos e nas funções religiosas, da recuperação de

uma espécie de sintonia presumivelmente perdida do homem consigo

mesmo e com o universo de que ele é parte essencial. Nesse sentido, o

profano nada mais é do que o sagrado quando está em movimento”12.

Nas ancestrais tradições africanas, reinventadas em Salvador, a relação

com a natureza está, assim, carregada de encantamento e magicidade. As

religiosidades afro-brasileiras partem de diálogos com e sobre a natureza.

Nesse sentido, expressões de  oralidade estão intimamente relacionadas a

                                                
11 SANT’ANNA, Denise B.. É possível realizar uma história do corpo? In SOARES, C. L. (org.). Corpo
e História. Campinas, Autores Associados, 2001, p.3.
12 BRAGA, J. op. cit. P. 194.
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formas de interação e convivência com a natureza. A transmissão oral do

conhecimento, na tradição ioruba, é considerada como veículo do axé; o poder,

a força das palavras conforme Verger13, permanece sem efeito em um texto

escrito. Ou seja, as palavras, para que possam agir, precisam ser

pronunciadas.

O aspecto “ecológico” presente em culturas de matrizes africanas vem

acompanhado de cosmogonias e tradições orais de pensar e viver. Assim,

entre os iorubas, a preparação de remédios e trabalhos mágicos deve ser

acompanhada de encantações (ofó) com o nome das plantas, sem as quais

esses remédios não surtiriam efeito14.

Nesse aspecto, ainda segundo Júlio Braga, no Brasil, no contexto das

tradições de oralidade, seja pela ausência de certas plantas devido ao

esgotamento das reservas naturais em decorrência da crescente urbanização e

subseqüente desmatamento, seja pela ausência da planta em território

americano, o encaminhamento é fazer um ofó:

pega-se uma outra planta, não necessariamente do mesmo gênero, mas

que tenha a mesma aparência e fazer um ofó, uma fala, um ar (um

encantamento) e com esse mecanismo mágico, da fala da voz e da

respiração ‘impregnar’ esta nova planta com funções mágicas da folha que

desapareceu, e neste instante chamá-la pela outra designação. É como se

fosse um ato de criação.15

A magia do poder das plantas liga-se, desta forma, a um valor cultural e

simbólico legitimado por rituais próprios. A sacralização da planta institui-se no

universo mítico, simbólico, a que cada uma delas faz parte.

Como se sabe, a história da medicina no Brasil, considerando-se suas

origens institucionais na sociedade brasileira no século XIX, esteve fortemente

ligada à noção de ciência e ao Estado. Os poderes institucionais, colocando

vários campos de saberes sobre as práticas de curar em contínuas disputas,

                                                
13 VERGER, P. Fatumbi. EWÉ. O uso das plantes na sociedade ioruba. São Paulo, Companhia das
Letras. 1995.
14 Maiores informações ver VERGER, P. Fatumbi. Op.cit.
15 BRAGA, J. op. cit., p. 143.
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apontou para a vitória inconteste da medicina oficial sobre as práticas de cura

tradicionais.

No contexto histórico do século XIX e da Primeira República presumia-

se que o “progresso” e a “modernidade” incumbir-se-iam de provocar o

desaparecimento de práticas tradicionais, expressão da ignorância e das

superstições. O que vemos hoje, ao contrário, é a sobrevivência de uma série

de tradições populares como a chamada “medicina popular” no cenário da

“pós-modernidade”. O que traz à tona a questão de que essas tradições não

são fixas e supostamente inalteradas. A presente pesquisa procurou investigar

como essas tradições – as artes de curar - estão se recriando e interagindo

com as forças da modernidade:

o que chega até nós pelo caminho da tradição lingüística não é o que ficou,

mas algo que se transmite, isto é, ele nos diz, seja sob a forma de tradição

oral, onde vivem o mito, a lenda, os usos e costumes, seja sob a forma de

tradição escrita, cujos signos estão destinados imediatamente a qualquer

leitor que esteja em condições de ler16.

Estas considerações levam a pensar o tempo, nas tradições orais, como

descontinuidades que opõem presente ao passado: “a distância temporal não

é, assim, um obstáculo a ultrapassar... trata-se, na verdade, de ver nessa

distância temporal uma possibilidade positiva e produtiva dada à compreensão”
17. Ou seja, não foi desprezada a configuração do tempo que se desloca,

conforme Koselleck18, de um espaço de experiência que nos alude a

multiplicidade de possibilidades e um horizonte de expectativas enquanto um

fazer humano, não estacionado no passado, revitalizado geração à geração,

agindo sobre o presente.

A trajetória temporal, embora tenha uma seqüência histórica que lhe dá

uma lógica própria, e, até certo ponto, uma compreensão, é importante

assinalar que isso não se reproduz de forma idêntica ao longo do tempo. É

certo que o tempo é permeado da continuidade viva de elementos constitutivos

                                                
16 GADAMER, Ans-Georg. Verdade e Método. Petrópolis, Vozes, 1999, p.567.
17 GADAMER, Ans-Georg. Verdade e Método. Apud DOSSE, F. Paul Ricoeur revoluciona a escrita da
história. Revista Margem. PUC-SP, nº 5, 1996, p. 13.
18 Koselleck, R. Futuro/Pasado: para uma semântica de los tiempos históricos. Barcelona, Paidos, 1993.
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de uma tradição; no entanto, considerando-se que as tradições não são fixas,

em cada ponto de mudança, de novas trajetórias somos impelidos a observar

novas situações, as quais dão espaço aos imprevistos e aos descontínuos.

A historicidade das tradições revela-se, assim, como um complexo

processo temporal, e as constantes mudanças resultam de elementos vividos

numa pluralidade de tempos, não necessariamente “evolutivos”, mas

principalmente “descompassados”.

Nesse sentido, segundo Koselleck, a teoria da perspectiva histórica

legitima a mudança histórica do conhecimento, assinalando à ordem

cronológica uma função criadora do conhecimento. “As verdades históricas se

converteram em verdades reflexivas em virtude de sua temporalização”19.   E,

ainda:

Finalmente se abre um abismo entre a experiência precedente e a

expectativa presente, cresce a diferença entre passado e futuro, de

maneira que o tempo em que se vive se experimenta como ruptura, como

tempo de transição em que uma e outra vez aparece algo novo e

inesperado.

O passado e o futuro não chegam a coincidir nunca, como tampouco se

pode deduzir totalmente uma expectativa a partir da experiência. Uma vez

reunida, uma experiência é tão completa como passados são seus

motivos, embora a experiência futura a que se vai fazer, antecipada como

expectativa se decompõe em uma infinidade de trajetos temporais

diferentes.

(...) O tempo aclara as coisas, se reúnem novas experiências. É dizer,

inclusive que as experiências já feitas podem modificar-se com o tempo

(...). As experiências se superpõem, se impregnam uma de outras20.

Tais reflexões revelam-se importantes no sentido de que, na segunda

metade do século XX, as questões em estudo têm temporalidades próprias. Ou

seja, “as expectativas que se baseiam em experiências já não podem

                                                
19 Idem. P 321.
20 Idem. P.341.
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surpreender o que não se esperava: então se apresenta uma nova experiência.

A ruptura do horizonte de expectativa funda, pois, uma nova experiência”21.

Tais argumentos permitem pensar que, na Salvador em estudo, o

avanço da urbanização, na ausência de tempos para sedimentações, deixou à

mostra uma sociedade pluridimensionada em múltiplos compassos de

temporalidades, espacialidades e formas de sociabilidade, sensibilidade,

identidade e diferença.

Diante do projetado, espaços e costumes, valores e tradições, corpos e

crenças, antes de se renderem às políticas de homogeneização, persistem

enquanto expressão múltipla e polissêmica de determinados sujeitos sociais

ocuparem e sobreviverem em Salvador. Cidade que expressa permanente

tensão entre a homogeneização disciplinadora da ordem social e a rebeldia da

polissemia de sua vida social e multicultural.

Diálogos com E. P. Thompson e Stuart Hall22 foram não só instigantes

como particularmente proveitosos à presente pesquisa. Na perspectiva das

práticas populares de cura, a concepção de costumes em Thompson permitiu

algumas reflexões. E quando falamos em práticas de cura populares é quase

“automático” relacionarmos a tradição no sentido de permanência. Thompson

enfatiza sua discordância ao entendimento de que um determinado momento

de uma cultura seria o seu estado “permanente”. Para Thompson, o “costume

era um campo, para a mudança e a disputa, uma arma na qual interesses

opostos apresentavam reivindicações conflitantes”23. Também Stuart Hall,

trabalhando com mecanismos de ruptura, de projeção, de defesa e de

negação, enfatiza:

Chegamos a compreender a tentativa de suprimir e controlar, através da

economia simbólica de uma cultura, tudo o que é diferente; o perigo, a

ameaça, que a diferença representa; a tentativa de recusar, de reprimir, de

                                                
21 Idem. P.341.
22 THOMPSON, E. P. Costumes em comum. Estudos sobre a cultura popular tradicional. São Paulo,
Companhia das Letras, 1987 e A Formação da classe operária inglesa. A Maldição de Adão. V. II São
Paulo, Paz e Terra. 1987. e Hall, S. op. cit.

23 Idem. Costumes em comum. Estudos sobre a cultura popular tradicional. São Paulo, Companhia das
Letras, 1998, p. 16.
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fixar, de saber tudo sobre “o diferente” para que possamos controlá-lo; a

tentativa de fazer daquilo que é diferente objeto de exercício de poder, a

tentativa é expeli-lo simbolicamente para o outro lado do universo. E,

então, compreendemos o retorno sub-reptício, quando aquilo que foi

expelido torna a voltar para incomodar os sonhos daqueles que pensaram,

há pouco, que estavam salvos.24

Outro alerta importante e que diz respeito a esta pesquisa refere-se a

generalizações como “cultura popular”, que perdem sentido se deslocadas de

contextos históricos específicos:

(...) No estudo desses casos espero que a cultura plebéia tenha se tornado

um conceito mais concreto e utilizável, não mais situado no ambiente dos

“significados, atitudes, valores”, mas localizado dentro de um equilíbrio

particular de relações sociais, um ambiente de trabalho de exploração e

resistência à exploração, de relações de poder mascaradas pelos ritos do

paternalismo e da deferência. Desse modo, assim espero, a “cultura

popular” é situada no lugar material que lhe corresponde25.

Assim, no diálogo com as fontes, procuramos apreender não apenas a

mera transmissão dos “costumes” pelas gerações, mas principalmente suas

formas de ressignificação e revitalização sob impulsos históricos específicos

nas relações sociais vividas por vendedores, coletores ou produtores de ervas;

benzedeiras, ervateiros, curandeiros, pais e mães-de-santo, bem como a

população que demandava por essas diversas práticas de cura.

Conforme se fazia crer no mundo europeu, o “misticismo” começara a

declinar a partir do século XVIII, quando a ciência, baseada na

experimentação, apontou para os ares do “progresso” e da “modernidade”. E,

como o “herborismo” estava intimamente ligado com as “superstições”,

tendência, segundo afirmavam, de que o uso e a qualidade de muitas ervas

perder-se-iam , com  a condenação geral do misticismo, setores

comprometidos com uma “ordem” no progresso, julgaram que “ os dias áureos

dos herboristas só terminaram realmente nos fins do século XIX, quando os

benefícios revolucionários das novas descobertas farmacêuticas se tornaram

                                                
24 HALL, Stuart, op. cit. P.22.
25 THOMPSON, E. P. Costumes em comum. Estudos sobre a cultura popular tradicional. São Paulo,
Companhia das Letras, 1987, p.17.
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disponíveis para a maioria das pessoas”26  Ainda importa ter presente que a

etnobotânica Maria Thereza Camargo2277, investigando a trajetória histórica das

plantas rituais afro-brasileiras constatou que de um número elevado de

espécies, hoje utilizadas pelas casas de santo, poucas são africanas, sendo a

maioria de origem asiática, européia e americana. E que muitas dessas plantas

foram introduzidas na própria África pelos portugueses e incorporadas pelos

africanos em suas práticas mágico-religiosas.

Práticas que Roger Bastide28 atentou quando da observação de um de

seus depoentes: “todo o segredo do candomblé reside em suas erva”. O que

faz reportar à declaração de Manoel Vitorino29, no Congresso Afro-brasileiro da

Bahia: “Todas as ervas são sagradas”, explicitando que todas têm uma virtude

cujo conhecimento é indispensável na conduta do candomblé. Bastide,

reforçando essa relação da religiosidade africana com a natureza, indicou que

inicialmente deve-se levar em consideração que Ossanhe é o “Deus do Mato” e

não das plantas cultivadas, o que faz do ritual da colheita uma relação de troca:

O babalossanhe penetra no reino de Ossanhe mastigando um obi (e talvez

também pimenta), chegando ao seu domínio, volta-se sucessivamente

para cada um dos quatro pontos cardeais e cospe nessas quatro direções

o obi mastigado. Delimita assim o espaço sagrado que vai evoluir.

(...) Depois dança, canta e coloca no chão alguma quantia em dinheiro30.

Enfim, não só é imperativo pedir permissão a Ossanhe para a colheita,

como dançar, cantar e também retribuir. Essa relação está carregada de

significados, entre outros, a negociação com a natureza e os rituais de sua

reconstituição simbólica.

Já Júlio Braga refere-se à noção de equilíbrio das forças. Pagar pelo

material retirado é uma maneira de recompor simbolicamente a força diminuída

                                                
26 Livro da Vida. V. VI. São Paulo, Vítor Civita/ Abril Cultural, 1971, p.2113.
27 CAMARGO, M. T.  A etnobotânica e as plantas rituais afro-brasileiras. In MARTINS, C. e LODY, R.
(orgs). Faraimará – o Caçador traz alegria: Mãe Stella. 60 anos de iniciação. Rio de Janeiro, Pallas
2000, p. 99.
28 BASTIDE, R.. O candomblé da Bahia. São Paulo, Companhia das Letras. 2001, p.126.
29 Não confundir com o político baiano homônimo. Este Manoel Vitorino refere-se ao pai-de-santo mais
conhecido como Manoel da Formiga.
30 BASTIDE, R. Idem p.127.
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pela retirada das plantas. “Você paga a natureza através de Ossanhe, que

reelabora e recupera o que foi extraído e com isto recupera-se a harmonia

cósmica”31. Ainda esclarece que:

“Quando uma folha é recomendada para tratamento de uma doença

qualquer, portanto na perspectiva da cura, ela chega carregada de

magicidade, posto que a recomendação é sempre uma prerrogativa divina

e o sacerdote nada mais é do que um simples instrumento do qual se

servem as divindades para a ação sagrada e nem sempre o seu princípio

ativo – quando existe- é do conhecimento de quem os prescreve”32.

Nesse sentido, pais e mães-de-santo atuam, principalmente, como

intermediários entre os pacientes e os orixás, os reais detentores dos

conhecimentos “médicos”. Nas origens, o especialista no trato das plantas era

o babalossanhe, que tinha como principal atribuição colhê-las observando os

rituais apropriados:

O segredo das plantas, o santo a que pertencem, incluindo-se a técnica de

colhe-las, os cânticos que lhes são consagradas, fazem parte de um saber

de difícil acesso, mesmo para os iniciados, que se desdobram em atenção,

ainda que discretamente – mostrar que quer aprender é o caminho mais

rápido para não conseguir – diante daqueles que detêm este tipo de

conhecimento. E quem sabe, igualmente se desdobra em artimanhas para

esconder dos mais afoitos e não raro conseguem despista-los, dificultando

suas intenções33.

Braga lembra, que estas fórmulas mágicas quase não foram

preservadas, sendo o seu conhecimento privilégio de uns poucos sacerdotes.

Os ofós, enquanto função de promover a potencialidade latente dos vegetais,

conforme José Flávio de Barros34, foram substituídos pelas cantigas das folhas,

onde são lembradas suas qualidades, suas capacidades de agirem

magicamente.

Não poderia deixar, neste momento, de fazer alusão aos contos de Mãe

Beata. Sabe-se que o cotidiano das comunidades de candomblé é permeado,

                                                
31 BRAGA, J. op.cit. P.198.
32 Idem. P.194.
33 BRAGA, J.op. cit. P194.
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também, pelo constante contar de histórias. A preservação das tradições orais

tem, por meio dessas histórias contadas pelos mais velhos aos mais novos,

uma das formas de transmissão de ensinamentos.  Nesse aspecto, vejamos o

conto: O colhedor de folhas.

Antigamente, não existiam tantos médicos e era muito difícil para a pessoa

pobre conseguir tratamento. O que se usava nos tratamentos eram folhas

e as raízes. Graças a Olorum e Ossâim, este hábito milenar está voltando.

Nestes tempos, existia um homem que vivia de apanhar ervas para vender.

Ele ia chegando, entrava no mato, não pedia licença e não tinha hora.

Passou muito tempo nisto, e ele achando que o mato não tinha dono. Mas

ele começou a sentir dificuldade de encontrar certas folhas de grande

utilidade. Ele começou a ficar cabreiro e a achar que alguma coisa não ia

bem.

Existia perto dali, uma Tia africana, e ele foi se queixar a ela:

-Olha Tia, eu sempre tirei folha para vender, mas agora eu entro no mato e

não acho nada. Até parece que algo de ruim está para acontecer. Tropeço

em cobra, maribondo me morde, os mosquitos me pegam, a tiririca me

corta. Até parece coisa mandada.

A velha estava calada, só escutando. Quando ele acabou se contar, ela

disse:

-Você gostaria que alguém entrasse em sua casa, apanhasse o que é seu,

chegasse em sua plantação, colhesse tudo e saísse sem lhe dar

satisfação? Pois é isto aí! O dono dos matos não está gostando da sua

ousadia. Entrando na sua casa sem pedir licença e saindo sem dar

satisfação!

-Veja! Mato ter dono! –Respondeu ele com uma risada.

-Não ria, pois o pior pode vir a lhe acontecer. Experimente entrar mais uma

vez para colher folhas sem levar um agrado nem pedir licença – respondeu

a velha africana.

-Ele ficou com medo e disse:

-Ô Tia, me socorre, pois eu tenho filho para criar.

                                                                                                                                              
34 BARROS, J. F. P. de. O segredo das folhas. Sistema de classificação de vegetais no candomblé jeje-
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-Tá com medo?

-Eu estou. Se é assim como a senhora falou... – disse o homem.

A velha viu que ele estava falando a verdade e se levantou.  Apanhou um

cachimbo, uma garrafa de cachaça, um punhado de milho, um pedaço de

fumo, um fósforo, uma vela, e um caité.

- Vai. Leva isso e ainda essa moeda, entra e pede agô a Osssâim.

A partir desse dia o catador de folhas passou a pedir agô, licença, a

Ossâim, e toda vez que ele ia para o mato, levava uma oferenda. Assim,

ele voltou a encontrar as folhas que ele buscava35.

Em Salvador, quanto ao caráter predatório desta atividade esboça-se –

no bairro da Palestina – uma consciência de preservação ambiental por parte

das mateiras, as coletoras de ervas no sentido de agredir ao mínimo o espaço

de trabalho, evitando a coleta de plantas muito novas ou extirpá-las pela raiz,

impedindo eventuais reconstituições. Não deixa de ser um outro aspecto da

noção de natureza compartilhada e vivenciada por esses sujeitos sociais.

Trata-se de heranças, de cuidados ecológicos de ascendência africana,

independentemente dos atuais alertas de preservação ambiental.

Esta questão faz remeter a Muniz Sodré, quando enfatiza a tradição

religiosa afro-brasileira de pedir às plantas permissão para tirar-lhes um galho,

folhas ou raízes. Nesse aspecto, destaca que não está se referindo à mera

relação que os indivíduos, ao menos deveriam ter com o meio ambiente, nem

com o discurso liberal de preservação ambiental, já, até certo ponto,

banalizado, mas a uma maneira de comportamento onde o elemento natural,

no caso dos vegetais, “seria o parceiro do homem num jogo em que mundo e

cosmos se encontram”.36

Foi neste bairro, Palestina, na casa de dona Marinalva, que foram

realizadas oito entrevistas com coletoras de folhas, um eventual coletor e um

experiente conhecedor de ervas medicinais. O bairro é majoritariamente

                                                                                                                                              
nagô no Brasil. Rio de Janeiro, Pallas, 1993, p.53. Apud BRAGA, J. Op.cit.
35 YEMONJÁ, Mãe Beata de. A sabedoria dos terreiros. Como ialorixás e babalorixás passam
conhecimento a seus filhos. Rio de Janeiro, Pallas, 2002, p.67/68.
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constituído por migrantes, especialmente do Recôncavo, e tem como

característica básica o envolvimento com as plantas de uso medicinal nos

jardins e quintais das residências.  Sua ocupação ocorreu mais intensamente a

partir dos anos 60, período de avanço das reformas urbanas e subseqüente

expulsão da população de baixa renda, decorrente do êxodo rural para as

áreas de encosta e da periferia da cidade. No período em estudo, a população

de Salvador cresceu excepcionalmente, graças principalmente ao êxodo rural,

situação a que os depoentes sempre estão enfatizando. A busca por melhores

condições de vida sempre foi fator de expulsão da população rural. Uma

“Palestina” em plena Salvador? Geralmente os topônimos expressam

significados históricos ou culturais para uma determinada sociedade. Com o

bairro da Palestina não foi diferente:

Esse nome é uma homenage, porque a Palestina começou assim, com

muita expectativa, porque isso aqui foi uma doação, posse. O povo não

sabia nem de quem era a área. Depois, com o tempo nós descobrimos que

pertencia à Companhia Industrial do Norte, família de Luiz Tarquínio,

família de muita tradição na Bania, né? E nessa área foi feita doações de

posse, já existia posseiros morando nessa área, há muitos anos e aonde

por força da carência do povo eles foi obrigado a lotear, vender baratinho.

Posse, né? E nós conseguimos. Isso aqui foi Deus que nos deu de

presente essa área aqui.

O bairro da Palestina, e o nome foi homenage ao país revolucionário, que

nós revolucionava mesmo, que na época existia empresários, prederas,

grupos econômicos que não tinha interesse nenhum que a comunidade se

instalasse aqui. É um bairro rico, e eles conhece e a ganância não deixava

que o povo pobre se hospedasse aqui. Mas nós revolucionava e botamos

o nome de Palestina em homenage ao pais arábico. Isso é uma

homenage. Palestina é um país que revolucionava mesmo37.

As entrevistas com as coletoras de ervas foram realizadas na casa de

dona Marinalva dos Santos e também com seu José Antônio de Souza, que fez

os contatos possibilitando-nos o acesso a essas trabalhadoras. Foi um

ambiente tranqüilo e descontraído e embora eu me detivesse mais em algum

                                                                                                                                              
36 SODRÉ, Muniz. A cultura negra como atitude ecológica. In SOSNOWSKI, Saul e SCHWARTZ,
Jorge.(orgs.). Brasil: o trânsito da memória. São Paulo, EDUSP, 121-122.
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depoente, por conta de ângulos que eu considerasse mais relevantes, a

conversa fluiu facilmente e as pessoas intervieram sempre que consideraram

importante para acrescentar ou lembrar algo considerado fundamental para o

que se estivessem narrando. A contribuição de seu José foi inestimável.

Conhecedor da maioria dessas coletoras, se não todas as pessoas do bairro da

Palestina e de suas respectivas ocupações, levou-nos às pessoas chaves: as

coletoras de ervas.

Quanto às entrevistas com os rezadeiros, foram realizadas em suas

próprias residências e não houve maiores interferências, a não ser uma velada

resistência de dona Elsa Nunes Chagas e de seu Antônio Moura para falar da

especificidade de suas curas por meio das rezas.  O mesmo não aconteceu

com dona Maria José Menezes dos Santos, “dona Maria Gorda”, como é mais

conhecida, não só no Candeal, pois é amplamente reconhecida em Salvador,

sendo recorrentemente entrevistada por jornalistas e cientistas do Brasil e de

outros países, como ela mesma lembra. Já gravou um DVD produzido na

Espanha com rezas tradicionais, sendo a reprodução ainda interditada no

Brasil e que Carlinhos Brown, membro e liderança da comunidade do Candeal,

o denominou de “Patuá”. Talvez por sua experiência em sempre estar na mídia,

dona “Maria Gorda” ficou bem mais à vontade ao falar de suas práticas de

cura. Como aprendeu as rezas, os remédios e os banhos com sua mãe, que,

por sua vez, aprendeu com sua avó. Seu testemunho deixa explícito circuitos

das tradições de oralidade na transmissão desses saber-fazeres. Citou várias

doenças que não são tratadas pela medicina oficial e que a sabedoria popular

identifica os sintomas específicos, e que, provavelmente, os eruditos torceriam

os narizes.

As entrevistas com os ervanários ocorreram no próprio ambiente de

trabalho. O barulho do trânsito de carros e de pessoas, que por ali passavam

pode dar a impressão de ter causado certo prejuízo aos resultados da

pesquisa. Mas, ao contrário, revelou-se um ganho. A interrupção das

entrevistas, de tempos em tempos, para que pudessem atender a algum

freguês foi muito positivo, pois despertou nossa sensibilidade para melhor

                                                                                                                                              
37 Depoimento de seu José Antônio de Souza. 65 anos, vendedor de produtos naturais e ervanário,
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apreendermos esse modo de trabalho que necessita da relação direta e

próxima entre vendedores e sua clientela. Não se percebe constrangimentos

entre os compradores para adquirirem esses produtos. Da mesma forma,

percebemos que entre muitos compradores a procura de um determinado

vendedor já não era uma relação nova, bem como os problemas que os

levaram a procurar por esses produtos. Não raro, estabeleciam um diálogo por

conta do conhecimento, fruto da experiência, apresentado pelo vendedor(a).

O Babalorixá João Francisco Lima Filho, mais conhecido como

Francisco de Oxum foi também bastante generoso em responder, sem maiores

restrições às minhas inquietações, desde quando isso não “embarreirasse” em

questões de “fundamentos” (os segredos) da religião, o que eu de antemão

evitei, por respeitar seus códigos e até porque seria perda de tempo, pois ou

não seriam respondidas ou talvez, até como na tradição entre sacerdotes

africanos, me “botariam na palha”38.

Nesse período, em Salvador, não só ampliaram-se as formas de

trabalho por conta própria, como houve um processo de favelização em áreas

nas margens da cidade39. Conforme Prandi40, o trabalhador por conta própria é

mais presente nas regiões mais carentes do país, como Norte, Nordeste e

Centro-Oeste e são definidos por sua situação de estabilidade ocupacional,

diferenciando dos irregulares, que, grosso modo, alternam a condição de

autônomos com o assalariamento e o desemprego. O crescimento da chamada

periferia, fruto do processo de expulsão da população de baixa renda do centro

urbano, originou muitos bairros constituídos dessa população, com elevadas

taxas de desemprego e subemprego, carentes de serviços urbanos e políticas

públicas sociais.

                                                                                                                                              
morador da Palestina há 30 anos. Entrevista realizada em 04.04.2001. 50 minutos.
38 Quando investigados pelos missionários e antropólogos europeus no contexto do imperialismo, no
século XIX, esses sacerdotes davam informações distorcidas acerca de suas experiências culturais e
religiosas, ou seja, “botavam na palha”. Ver HAMPÂNTÉ BA, A. A tradição viva. In Ki-Zerbo, J.
História Geral da África. V. I, São Paulo, Ática, Unesco, 1982.
39 Várias atividades foram e são realizadas na “informalidade” em Salvador, a exemplo dos ambulantes,
presença tradicional na cidade, feirantes, barraqueiros, alfaiates, costureiras, artesãos, barbeiros,
cabeleireiros, manicuras, músicos, fotógrafos lavadeiras, faxineiras, babás, domésticas, além dos ligados
ao setor de transportes.
40 PRANDI, J. Reginaldo. Trabalhadores por conta própria em Salvador. In SOUZA, G. A de. e FARIA,
V. Bahia de todos os pobres, Petrópolis, Vozes, 1980.
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Tal situação contribuiu para que diversas modalidades de trabalho, por

conta própria continuassem marcando a cidade. Para além do universo do

trabalho já definido pelo mercado, a cidade não deixou de criar outros espaços

regidos por lógicas imbricadas a culturas populares, que não apenas resistem a

determinadas imposições de modernização, como ampliam suas redes de

relações sociais, promotoras de modos de trabalho e estratégias de

sobrevivência decorrentes de tradições familiares. As novas redes de relações

sociais, constitutivas desses bairros, são processos e movimentos que revelam

muitas cidades a serem investigadas, por serem tão pouco conhecidas, até

mesmo por seus demais moradores, como o bairro da Palestina, Águas Claras,

Valéria e outros, onde encontramos razoável concentração de coletores de

ervas (ver figura 6).

Pode-se depreender que, no modo próprio de produzir suas medicinas

populares, de baixo custo e fácil acesso, setores populares expressam também

formas com que têm transgredido, politicamente, no âmbito de seus universos

culturais, às imposições dos segmentos dominantes da cidade. Marilena Chauí,

chamando a atenção para as relações contraditórias entre dominação e

resistência, aponta tensões e negociações entre culturas popular e dominante:

da cultura popular como expressão dos dominados, buscando as formas

pelas quais a cultura dominante é aceita, introduzida, reproduzida e

transformada, tanto quanto as formas pelas quais é recusada, negada e

afastada implícita ou explicitamente pelos dominados41.

Importa pensar essas práticas de trato do corpo como constitutivas das

variadas relações sociais vividas na cidade e que têm sobrevivido para além

dos discursos e ações projetados para sua “assepsia”, principalmente pela

regeneração dos “costumes populares”. Em resultado dessas tensões entre o

chamado saber popular empírico e o sistematizado conhecimento erudito,

muitas das problemáticas dessa pesquisa podem ser discutidas ou

encaminhadas, considerando, no diálogo com as fontes a nossa mediação

permeada pela interlocução com os autores que nos acompanham.

                                                
41 CHAUÍ, M. Conformismo e resistência. Aspectos da cultura popular no Brasil. São Paulo, Brasiliense,
1996, p. 81.
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Por certo que as variadas práticas de cura “não-oficiais” foram não só

desqualificadas, como efetivamente perseguidas e reprimidas, fosse pelo uso

da lei, fosse pelos discursos elaborados pelas elites intelectuais e políticas da

cidade de Salvador. O que possibilita pensar que a presença desses

“costumes” ocorre em espaço, tempo e relações de permanentes tensões e

disputas, onde estão em jogo, especialmente, questões de quem deve ter o

poder de curar, no caso de nosso estudo sob o ângulo de crenças e práticas

culturais atravessadas por matrizes culturais africanas.

 Chamando a atenção para as temporalidades próprias que estas

contendas passaram a ter na segunda metade do século XX, não temos a

pretensão de estabelecer fronteiras temporais intransponíveis, muito menos

cair na armadilha da linearidade. O marco dos anos 1950 constitui mais uma

referência temporal no que diz respeito aos sujeitos e objetivos desta pesquisa

que esforçou-se para trazer considerações históricas em torno da emergência

de agentes e pacientes de cura permeados por seus universos de crenças e

religiosidade.

Sabe-se que, na primeira metade do século XX, agentes sociais

envolvidos nas diferentes “artes de curar” em Salvador, sofreram violenta ação

persecutória e repressora por parte das autoridades, expressa na intervenção

policial, como também de elites intelectuais conservadoras envolvidas em

“projeto civilizatório” que construiu discursos necessários à desqualificação de

práticas culturais consideradas perniciosas a hábitos e costumes de trato do

corpo e suas formas de equilíbrio físico e mental, especialmente as pautadas

em tradições afro-brasileiras, que expressaram viveres de matrizes africanas

em Salvador. Rinaldo Leite informa que, no período:

Se o projeto higienizador, inicialmente, direcionou suas vistas para os

problemas relacionados à estrutura e infra-estrutura urbanas e para a

qualidade das habitações, não tardou em se preocupar com hábitos da

população, assumindo uma dimensão social. Ele implicou em “ações

simultâneas em três planos: o do espaço público, o do privado e o do

modo de vida’. Buscou normatizar as habitações, passou a invadir a vida

familiar e procurou estruturar comportamentos individuais e coletivos.

Havia o objetivo de se controlar o modo de vida das classes populares,
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que com seus “péssimos”(conforme definiam as elites) costumes

contribuíam para a situação de insalubridade da cidade. De projeto

espacial, a higienização transfigurava-se em projeto social: a higienização

do comportamento dos pobres e trabalhadores. Isto porque se formulara

uma intrincada associação entre “pobreza-saúde-imoralidade” ou, ainda,

“pobreza-saúde-promiscuidade- subversão”. E havia mais, tentava-se

impedir, a todo modo, a mendicância, os cultos místicos ou religiosos que

não fossem católicos e as diversas formas de manifestações lúdicas

populares.42

Conforme Laert Neves, em 1950, Salvador tinha uma população de

389.422, chegando a 1.007.200 em 1970. Na década de 60, o aumento

demográfico devido à migração foi da ordem de 52,9%. Esse aumento

populacional motivou dois tipos de assentamentos43 humanos na cidade: o

“institucionalizado”, obediente às normas municipais de urbanismo e

construção e a ocupação desordenada, espontânea, não raro em resultado de

“invasões”.

Ao final do século XX, Salvador (ver figura 1), terceira cidade mais

populosa do Brasil, contava, em 1991, com uma população de cerca de 2,2

milhões de habitantes e integrava um quadro de carências acumuladas,

ampliando o grau de demandas de intervenção pública. Conforme dados

apresentados por Anete B. L. Ivo44, em 1996, 16% da população não possuía

educação escolar, 60% não mantinham relações formais de emprego e 23%

não tinham acesso a esgotos e coleta de lixo, entre outros indicadores. O que

este autor atestou para Salvador, no período de 1990 a 1994, permite inferir o

agravamento da pobreza urbana desde períodos mais recuados, com

insuficiência de renda, para 61,83% da população. Ou seja, um volume de

1.644.631 pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza, levando a concluir que

a cidade ocupa a posição mais adversa em relação aos índices de pobreza no

                                                
42 LEITE, Rinaldo C.N. E a Bahia civiliza-se... idéias da civilização e cenas de anti-civilidade em seu
contexto de modernização urbana. Salvador (1912-1916). Salvador, UFBA, Dissertação de Mestrado,
mimeo, 1996, pp.11/12.

43 Para maiores informações ver NEVES, Laert. O crescimento de Salvador e das demais cidades
baianas. Estudos Baianos, Salvador, UFBa, nº 1’5, 1985.
44 IVO, A.B. L. Governança local: a normatividade das mediações entre governo e sociedade e seus
limites estruturais. In IVO, A. B. L. (org.). O poder da cidade. Limites da governança urbana. Salvador:
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país entre as metrópoles analisadas – Salvador, Recife, Rio de Janeiro, Belo

Horizonte, São Paulo e Porto Alegre.

Conforme chama a atenção Dantas Neto45, a modernização da cidade

processou-se desde os anos 50; urbanização sem indústria e via migrações,

desde os anos 40; industrialização transplantada desde a chegada da

Petrobrás à região, nos anos 50; estruturação técnica e planificação da

administração estadual, a partir do governo Antônio Balbino (1955-59) e um

ensaio de autonomização política da capital, com a eleição de Hélio Machado

(1954-1959), foram os eixos fundadores dessa modernização.

As primeiras transferências de favelas da cidade para o subúrbio

ocorreram com a retirada da população do “Bico-de-ferro” da Pituba, atual

Jardim dos Namorados, para Lobato. Em 1968, segundo Rosali B.

Fernandes46, Salvador tinha uma população de 1.000.000 de pessoas e

apresentava uma maior complexidade em sua distribuição espacial. Com

relação aos diferentes estratos de renda, a população com maior rendimento

seguia concentrando-se nos bairros orientados ao sul e próximos ao mar. Os

de renda média concentrando-se nos bairros do centro histórico, onde a

deteriorização e envelhecimento das construções tornam-se problemas

comuns.

Esse processo de ocupação ocorreu na área denominada Miolo de

Salvador, a partir dos estudos do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano

para a Cidade do Salvador (PLANDURB), na década de 70. Miolo pelo fato de,

geograficamente, o sítio estabelecer-se na parte central do município de

Salvador (ver figura 5).

“Possui 115 Km² aproximadamente e está entre a rodovia BR 324 e a

Avenida Paralela, estendendo-se desde a Invasão de Saramandaia até o

limite Norte do Município de Salvador. Compreende aproximadamente 41

bairros e vem sendo aceleradamente ocupado por uma população de

                                                                                                                                              
EDUFBA. 2000. Nesta obra os autores analisam a trajetória política de Salvador, na segunda metade do
século XX, em termos da relação poder público e sua população.
45 Ídem, p. 52.
46 FERNANDES, R. B. Las políticas de la vivienda en la ciudad de Salvador y los procesos de
urbanización popular en el caso del Cabula. Tese de Doutorado apresentada a Universidade de
Barcelona. Barcelona: 2001
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baixa renda, tanto através dos programas governamentais, como por

ocupação espontânea.”47

Vale ressaltar ainda que a dita população constitutiva dos bairros do

chamado Miolo tem um percentual significativo de migrantes, pelo que foi

possível apreender nos depoimentos colhidos no Bairro da Palestina, grande

parte são oriundo do Recôncavo Baiano. Excluídos da cidade que são jogados

para a periferia, mas também aqueles que vêm para a capital motivados pela

procura de empregos e melhores condições de vida, engrossando o número de

indivíduos excluídos do mercado de trabalho formal. Desconhecemos como

elaboram suas normas e valores, onde inequivocamente coexistem tradições

de origem rural, crenças religiosas de matrizes afroascendentes, pois vêm de

áreas de tradição açucareira e de alta densidade populacional de origem

africana, conhecimentos empíricos, com elementos de tradição soteropolitana

(ver figuras 6 e7).

O Recôncavo Baiano constitui um anel cultural em torno de Salvador,

aproximando as suas cidades, especialmente, no tocante às experiências de

relacionar-se com o sagrado, quer pela tradição do “catolicismo popular”, quer

pela presença e revitalização de religiosidades de matrizes africanas. Charles

Santana informa que em cidades da região, como Conceição do Almeida,

Santo Antônio de Jesus, Dom Macedo Costa, Cachoeira e outras, muitos de

seus moradores gozavam de credibilidade pela:

capacidade não só de curar a alma e o corpo, mas também resolver

problemas como praga nas roças, animais desaparecidos, atritos

familiares, dificuldades financeiras e outras mais.

Eles compõem um conjunto de especialistas de medicina popular que

buscam a cura recorrendo a folhas, raízes, banhos e rezas com ramos de

arbustos inspirados em cartas, copo d’água, búzios, adivinhos, caboclos.

As recomendações de tratamento variam muito entre eles, desde chás e

defumadores até oferendas a santos ou guias espirituais, incluindo

remédios caseiros, orações, simpatias.48

                                                
47 FERNANDES, R. B.op. cit. P. 131
48 SANTANA, Charles d’Almeida. Linguagens urbanas, memórias da cidade: vivências e imagens de
Salvador de migrantes. Tese de Doutorado em História Social. PUC-SP, 2001, p.172.



41

Essas experiências, em Salvador, foram e são revitalizadas e

ressignificadas, por conta das novas injunções postas no espaço urbano.

Souza Jr. também dá notícias acerca dessa questão, especialmente no que

respeita ao candomblé em Cachoeira e outras cidades vizinhas, que “embora

outrora tenham sido separadas através do processo de emancipação política,

permaneceram juntas em histórias que dão notícias sobre a presença africana

e de seus descendentes no Recôncavo Baiano”.49

 Apreender experiências de vida e de trabalho típicas desses moradores

populares da cidade levou, inevitavelmente, a estabelecermos relações com

seu universo, não só material, como também simbólico, das artes de curar. A

sobrevivência das práticas populares de cura, em certas situações combinadas

com rituais da religião afro-brasileira possibilitou o estabelecimento e a

afirmação de territórios específicos ao comércio de ervas na cidade, a exemplo

de certos espaços do centro da cidade, das feiras de São Joaquim e das Sete

Portas na elaboração de redes de relações sociais desde a colheita desses

produtos até a sua distribuição e consumo. Sem contar a formação de

intermediários, pois muitos desses ervanários adquirem seus produtos na feira

de São Joaquim. Até o produto chegar ao consumidor, ao valor trabalho dos

coletores de erva acresce-se o lucro imposto pelos intermediários por conta da

lógica do mercado.

No que tange ao aspecto religioso do uso das ervas e similares é

importante enfatizar que tais práticas, construídas no seio do “ethos” de setores

da população de Salvador de matrizes culturais africanas, expressam suas

marcas e respectivas representações simbólicas em contextos relacionais que

lhes são próprios.

No que diz respeito à medicina popular e respectiva farmacopéia,

compreendendo-as como um conjunto de práticas incorporados aos atos mais

cotidianos da cidade, afirmando e reelaborando  hábitos, costumes e tradições,

                                                
49 SOUZA JUNIOR, Vilson C. Nagô. A nação de ancestrais itinerantes. Salvador, FIB, 2005, p.14.
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chama a atenção tais práticas virem refazendo-se perante a chamada medicina

acadêmica. Práticas populares que, política e culturalmente contrapõem-se à

medicina erudita, praticada pelos médicos. Diferentemente do local específico

onde a medicina erudita é praticada, a popular articula-se e aloca-se em

variadas circunstâncias, espaços e por diferentes pessoas (membros da

família, benzedeiras, médiuns, raizeiros, ervateiros, curandeiros, pais e mães-

de-santo, etc.).

Como práticas de cura associadas a suas crenças, concepções de corpo

e de acesso econômico mais fácil, ainda oferece respostas a problemas físicos

e/ou “espirituais” vividos no cotidiano trazendo à tona, no campo da saúde, um

conjunto de formas de cura e modos de vida alternativos àqueles oferecidos

pela ciência erudita. Trata-se de saberes construídos fora das universidades,

resultantes de tradicionais relações de grupos populares com a natureza de

onde advém benefícios que são, cotidianamente, transformados e

reelaborados.

No mundo atual, a ciência médica, incontestavelmente institucionalizada,

não reina soberanamente. As artes de curar continuam desafiando os “ares do

progresso”, recriando seus modos de experimentação e intercâmbio com a

natureza, bem como seus métodos de cura.

E é significativo que, como antes, o reconhecimento desses saberes

populares pela academia, continue hoje construindo agências próprias de

produção farmacológica de remédios de tradição popular. Exemplo disso são

os “remédios naturais” que mantém cheias as prateleiras de farmácias e

mesmo de supermercados, ou ainda com a classificação de “complemento

alimentar”. A tensão entre a medicina erudita e a tradição fitoterápica torna-se

evidente nos cuidados que os laboratórios de produtos naturais têm na

definição dos produtos: “auxiliar no tratamento de...”; ou na definição de sua

composição: “estas informações possuem propósitos educativos e não tem a

intenção de substituir cuidados médicos apropriados, diagnóstico ou

prescrição. Ignorar cuidados médicos pode causar danos à sua saúde.”50

                                                                                                                                              

50 Herbarium – Laboratório Botânico Ltda.
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O “Farmácias Sant’Ana Saúde”, jornal mensal “da clientela Sant’Ana,

ano I, nº 3, setembro/2001”, publicou entrevista com o médico

otorrinolaringologista Eduardo Barbosa de Souza, formado pela Escola Baiana

de Medicina e Saúde Pública que, entre outras credenciais, é diretor do Núcleo

de Otorrinolaringologia e Oftalmologia da Bahia – NOOBA. Nessa entrevista, o

referido médico explicou as causas da labirintite, trazendo informações de

como prevenir a doença e mostrando os benefícios do ginkgo biloba no seu

tratamento51.

De outra parte, Ângela Lühning destaca que na Europa, só nas últimas

décadas, começou a surgir uma nova consciência ecológica naturalista,

enquanto no Brasil, onde certos conhecimentos nunca foram tão reprimidos e

esquecidos, observa-se um movimento semelhante:

Nos últimos anos podemos observar – até certo ponto – um

reconhecimento do conhecimento tradicional por uma cultura alternativa,

da qual normalmente fazem parte pessoas da classe média que ora por

questão de convicção, ora de moda aderiram a esse movimento, mudando

hábitos de alimentação ou tratamento médico.52

A atividade realizada por inúmeros curadores tem se ampliado conforme

a experiência tem forjado terapêuticas fitoterápicas empregadas, bem como

amplitude do conhecimento das plantas que curam.

Considerando que a medicina erudita exercida pelo SUS, empresas

médicas e outras agências instituíram-se como espaços legítimos para praticar

a ciência da saúde no contexto urbano, a chamada medicina popular persiste,

principalmente porque, enquanto alternativa, seus recursos de cura

correspondem a interesses e necessidades de segmentos específicos da

cidade, a exemplo das populações dos bairros populares e/ou periféricos.

                                                
51 “A ginkgo biloba é uma droga extraída de uma planta chinesa usada largamente no tratamento das
labirintopatias de origem vascular ou metabólica, por sua ação dita ‘hemorreológica’, ou seja, sua
propriedade de devolver ao sangue a  capacidade de levar nutrientes ao cérebro e de eliminar tóxicas (...)”
52 LÜHNING. A. Ewé. As plantas brasileiras e seus parentes africanos. In CAROSO, C. & BACELAR.
J. (orgs.). Faces das tradições afro-brasileira. Salvador: CEAO, 1999, p. 134.
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Recorrem à medicina aprendida no cotidiano, no convívio familiar e da

comunidade e praticada por pessoas que não tiveram acesso às universidades.

Assim, determinados segmentos da cidade elaboram, de forma própria, modos

de vida e estratégias de sobrevivência, a exemplo das artes de curar. Vindo à

tona essa singularidade das culturas populares, suas práticas médicas revelam

que há diferentes modos de viver, trabalhar, curar e solucionar problemas de

saúde e outras aflições. Por isso, só podem ser entendidas no contexto cultural

da sociedade brasileira como um todo. O uso das plantas medicinais na

prevenção e cura de doenças, articulado à observação e experimentação

desde os tempos mais remotos, tem constituído também no norte do Brasil a

base da fitoterapia: “Esta vem sendo retomada pela medicina, que procura

aproveitar suas práticas, dando-lhes um respaldo científico, integrando-as num

conjunto de princípios que visam mais do que curar algumas doenças – restituir

o homem a vida natural”. 53

O estudo contrapõe-se, dessa forma, à idéia de que esta medicina

popular, em cidades como Salvador, seja residual, limitado a restos de um

passado de ignorância, praticados porque há desconhecimento o saber erudito.

Como expressões de saberes fundados em experiências e práticas singulares,

entendemos que seus consumidores e as pessoas praticantes, preservam e

até mesmo conquistam uma relativa autonomia na comunidade em que vivem.

Outro aspecto trabalhado, nessa perspectiva, foram os espaços desses

agentes de cura e seus artefatos, desvendando sentidos implícitos em locais,

simples objetos, ervas e determinados tipos de comida que se revelam

elementos que atribuem coesão a crenças e rituais afro-brasileiros, que ora

preservaram-se, ora transmutaram-se, mas mantiveram-se articulados a suas

tradições e raízes culturais e religiosas.

Consideradas as novas temporalidades postas ao tema na segunda

metade do século XX, importa dizer que investigamos, também, como a

imprensa lidou com o que chamara de “comércio da ilusão” na cidade. Nos

jornais pesquisados durante o mestrado os vendedores de produtos

                                                
53 TENÓRIO, M.A.O.e Outros. Fitoterapia: uma estrutura terapêutica natural do Amapá. In:
BUCHILLET(org.) Medicinas tradicionais e medicina ocidental na Amazônia.Belém, MPEG/CNPq,
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“terapêuticos”, alardeando uma verdadeira panacéia e seus resultados, foram

invariavelmente flagrados pela imprensa e violentamente denunciados pelos

jornais. Procuramos explorar mais esta vertente no doutorado, pois os

curandeiros ambulantes de ontem, continuam presentes no período em estudo,

sob novas condições históricas.

Não é possível desconsiderar, nessas relações entre agentes de cura,

religiosos ou não, questões de sobrevivência. É sabido que, em geral, o

atendimento aos clientes ocorre no interior de suas próprias residências,

integrado aos demais afazeres de homens e de mulheres, por vezes

compatibilizadas por outras atividades já regulamentadas em horários previstos

para sessões e consultas. Sem perder de vista os casos em que a “arte de

curar” torna-se a única atividade de trabalho. Nessas situações, importa

recuperar, as narrativas  desses indivíduos, as representações elaboradas em

torno da contrapartida à promoção da cura.

Aspecto ainda importante diz respeito à “propaganda” que provoca ou

aumenta a procura por esses espaços e agentes de cura. Na Salvador em

estudo, no contexto das modernas tecnologias da comunicação, são tecidas

espontâneas redes de comunicação, a exemplo de rumores e informações

transmitidas boca a ouvido, o que não exclui os canais modernos que mantêm

revitalizadas essas tradições de cura na cidade.

Por esses caminhos, buscamos apreender a urdidura urbana em

Salvador, que faz o acesso a essas ervas ter, para diferentes sujeitos, sentidos

e significados diversos. Para uns trata-se de uso medicinal, em termos do

corpo físico; para outros, têm por finalidade o tratamento “espiritual”; sendo que

para muitos outros, seus fins vinculam-se, ainda, entre outras práticas, como às

de embelezamento, por meios naturais. Localizar os territórios onde essas

práticas constituíram uma complexa rede de relações em torno dessas

atividades e como estas articulam-se com os demais espaços e moradores da

cidade faz parte das preocupações deste estudo.

                                                                                                                                              
1991, p.34.
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Apreender as representações sociais de saúde e doença permeadas por

significados socialmente situados, preservados e reelaborados por indivíduos

que vivenciam e experimentam, no seu cotidiano, essas práticas de cura,

impôs ao longo da pesquisa um diálogo contínuo. Tanto com representantes

da religião, sem reafirmar a “hegemonia” Yorubá (Ketu) na cidade, uma vez

que essa cosmologia também diz respeito a casas de santo com outras

tradições, como o chamado “candomblé de Angola”.

Como essa cultura foi forjada em contexto de relações sociais próprias

da cidade de Salvador, muitos desses “tabus” foram incorporados pela

população, “perdendo” um pouco da sua identidade africana. Nesse sentido, o

diálogo com memorialistas, a exemplo de Hildegardes Viana, só enriqueceu a

pesquisa, ampliando a apreensão dessas representações onde registraram-se

elementos da tradição oral africana, por meio da palavra proferida e as forças

que pode desencadear:

Antigamente, tudo fazia mal, talvez por isso tudo corria bem. Havia um

certo escrúpulo em discutir o que não se conhecia ou não se podia

explicar. As horas eram boas e más. A pior de todas, a do meio-dia,

quando o diabo saia do inferno para a sua ronda diária. As pragas rogadas

a tais horas eram registradas para fiel cumprimento (...)54

A literatura de costumes, produzida por memorialistas como Hildegardes

Vianna, constituiu-se, também, em importante fonte dessa pesquisa. A

memória de costumes tradicionais e populares da cidade, expressos em seus

textos não por mera curiosidade, mas pela ótica arguta de observadores e

conhecedores, como poucos, dos costumes das pessoas da terra, atribuem

legitimidade e reconhecimento público a seus relatos, permitindo apreender

dinâmicas da Salvador de então. O diálogo com a produção em livros, ou

crônicas publicadas na impressa diária de Salvador apresentaram-se como

mais um dos caminhos necessários ao exercício desta pesquisa.

Ainda com Hildegardes Vianna, recuperamos o que poderia ser definido

como a origem dos atuais ervanários:

                                                
54 VIANNA, H. A Bahia foi assim. Salvador: FG, 2000.
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Um tipo que sumiu da paisagem humana da cidade foi o ‘homem das

folhas’, que supria a botica velha. Passava pelas ruas de semana em

semana, de mês em mês, balaio sobre a cabeça, mocó pendurado no

ombro, cabaz na mão... cada vendedor era um doutor. À menor

provocação, discursava sobre as virtudes internas e externas dos

produtos. 55

Importante para o trabalho foi ainda o acesso ao catálogo “A arte de

curar em África: entre a tradição e a modernidade”, publicação de elaboração

internacional, concretizada em conjunto de exposições individuais. O propósito

desse estudo foi reunir e apresentar imagens, esculturas, máscaras e artefatos

medicinais de culturas africanas, inventariando formas de manter e recuperar

equilíbrios vitais, apresentado em três exposições distintas e direcionadas ao

público leitor em belga, húngaro e português, sem constituir simplesmente uma

única mostra itinerante por capitais européias.

As exposições e o catálogo procuraram dar a conhecer, por meio da arte

de curar africana, um ancestral patrimônio material da farmacopéia e da

medicina tradicional africana, elaborando inquéritos, referindo tradições orais

frente à saúde e à doença.  Os autores informam, ainda, que o critério de

prioridade das obras expostas não foi a exaltação do belo, do precioso, do

mágico, mas  possibilitar melhor compreender as percepções de equilíbrio vital,

saúde entre os africanos, nas formas como a expressaram, transmitiram e

interpretaram. Ou seja, a série de objetos expostos não têm vocação plástica,

nem arqueológica, nem etnográfica, mas a pretensão de contribuir para a

percepção de sensibilidades de povos  africanos às noções de bem-estar.

Este catálogo permitiu  refletir que, para povos africanos e por extensão,

para afro-descendentes, mesmo na diáspora, sob as injunções de sociedades

escravistas e na pós-abolição, conquistaram condições para recriar, em termos

próprios, o sentido de saúde que, diferentemente da concepção européia, não

significa apenas ausência de doença.

(...) saúde significa também fertilidade para suas mulheres, caça produtiva,

boas colheitas, chuvas regulares e um bom entendimento no seio da

aldeia. (...) Ser mais forte que os feiticeiros, que inevitavelmente cobiçarão

                                                
55 Idem,  p. 147/148
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a sua felicidade e bem-estar. Significa ainda ter uma boa relação com os

Antepassados, com os Espíritos e com o Ser Supremo. 56

A doença, por sua vez, (...) corresponde à ruptura desse equilíbrio, que

compete ao curandeiro tradicional restabelecer. Deve-se frequentemente a

causas sobrenaturais: insatisfação dos deuses ancestrais ou de maus

espíritos, efeitos de feitiçaria, possessão demoníaca, etc.57

Esses fundamentos foram indispensáveis no sentido de recuperar

sentidos e significados nas artes de curar de tradição africana em Salvador

(ver figuras 1, 2, 3, 4, 5 e 6), que estão sendo analisadas nesta pesquisa,

conforme evidências que conseguimos reunir  e trabalhar.

Entendendo estas experiências terapêuticas como constitutivas de uma

medicina tradicional, ainda Estácio de Lima, professor emérito das Faculdades

de Medicina e de Direito da Universidade Federal da Bahia, entre outros títulos,

e ex-Diretor do Instituto Médico Legal Nina Rodrigues, publicou em Salvador,

em 1966, suas experiências de seis meses de viagem à África. Formulou um

estudo comparativo entre culturas africanas que observou nesta viagem e as

que acompanhou em seus tempos de vivência de antropologia negra, nos

candomblés da Bania e no Instituto Médico Nina Rodrigues, onde destacou

que embora seja notório o espírito de religiosidade de matrizes africanas,  os

candomblés da Bahia, “recheados de ar festivo, alegrias, contentamentos e

homenagens aos orixás”, diferem dos que  encontrou por toda a África, onde

era constante a finalidade “terapêutica”, no curso das danças de possessão, o

que não ocorre nos candomblés baianos, batidos para o público, e assim, na

África:

Os “sacerdotes”, após longo e esforçado estágio, vão aprendendo, dia-a-

dia, a botânica do meio, os méritos das plantas, ritos e rituais, inclusive as

práticas médicas seculares. Em geral o oficiante é um indivíduo arguto,

perspicaz, que freqüentou por muito tempo os velhos curandeiros,

profissionais da Medicina Tradicional. 58

                                                
56 APPELBOOM, Thierry e outros. A arte de curar em África: entre a tradição e a modernidade.
Bruxelas, Museé de la Medicine; Budapeste, Semmlweis Orvostörténeti Muzeum; Lisboa, Sociedade de
Geografia de Lisboa, Moçambique, Associação para o Desenvolvimento de Nampula,  2005, p. 68.
57 Idem.
58 LIMA, Estácio de. O mundo místico dos Negros. Salvador, Empresa Gráfica da Bahia, 1966, p. 53..
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Conforme sua impressões, o curandeirismo das ialorixás e babalorixás é

menos ostensivo, embora estejam presentes “os amuletos ou guias,

benzeduras, rezas ou passes, búzios ou bozós, despachos, banhos de folhas,

defumações e beberagens e tudo o mais”.59

Deve-se levar em conta, entre outras questões, que essas práticas

religiosas foram recriadas na diáspora, sob injunções de uma ordem

colonialista e escravista, tendo alguns princípios básicos de identidade

profundamente violados e ressignificados. Assim, na América, adaptações ou

recriações médico-rituais foram forçosamente instituídas frente uma realidade

histórica e uma botânica desconhecidas. É relevante, não se pode negar, o

fato de, ainda em 1966, ter atribuído a essas experiências o que Nina

Rodrigues denominou de “animismo fetichista” e outros assim o seguiram,

classificando o estatuto da “Medicina Tradicional” em outra chave cultural ou

cosmogonia.

Na Primeira Parte, no primeiro capítulo “Caminhos da Cura na Cidade”,

trabalhamos como a imprensa tratou o que lhe era estranho e considerado

atrasado. Termos como barbárie, loucura, com representações do tempo da

falta de higiene, de ciência, de progresso e de civilização foram recorrentes. O

mundo racional e letrado relaciona-se com o intuitivo, sensitivo e mágico como

loucura, algo que extrapola seu tempo e tem que ser relegado ao ostracismo,

erradicado por ser desviante e ameaçador de contaminar o “normal”.

Importa contextualizar alguns dos jornais trabalhados nesta pesquisa,

uma vez que seus argumentos e perspectivas estão socialmente inseridos nas

tensões do cotidiano de Salvador naqueles anos. O jornal “A Tarde” não

poderia ser deixado de lado, uma vez que era o de maior circulação no

Nordeste, por representar as elites tradicionais do Estado e por ser

marcadamente governista. No período que abrange esta pesquisa foi, na

Bahia, o mais expressivo porta-voz da ditadura militar e de seus segmentos

ditos “liberais”, a exemplo de Luis Viana Filho, speaker do Ato Institucional nº 5.

Atualmente vive uma certa crise, mas continua sendo o jornal mais lido no

Estado, com significativa circulação por todo o Nordeste, graças a sua rede de

                                                
59 Idem
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distribuição própria que lhe permite alcançar todos os grotões do Estado e uma

credibilidade construída ao longo do tempo, expressa no slogan: “Saiu em A

Tarde é verdade”. Este jornal foi fundado em 1912 por Ernesto Simões Filho,

político de grande prestígio na Bahia da época. Foi uma fonte importante para

apreendermos a retórica dos setores dominantes da sociedade baiana acerca

de como os populares lidavam com o sagrado e com suas próprias formas de

cuidar do corpo e da saúde.

O “Jornal da Bahia” foi fundado no fim da década de 50, pelo jornalista

João Falcão em nome de empresários e intelectuais que haviam participado do

movimento pela queda do Estado Novo. Foi fonte importante porque estava

voltado mais para a cidade, setores populares, notícias policiais e cotidianas.

Constituiu-se, no fim da década de 60, no centro de oposição ao Carlismo que,

então, instituía-se. Sofreu, por isso, um violento cerco político, financeiro e

fiscal que foi, em parte, compensado por uma ampla campanha de assinaturas,

com o slogan: “Não deixe essa chama se apagar”. Isso permitiu-lhe uma ampla

sobrevida até sua extinção.

O “Diário de Notícias” era um jornal ligado aos Diários Associados de

Assis Chateaubriant. Seu caráter era bem popular, mais até do que o Jornal da

Bahia. Entrou em declínio e originou a TV Itapoá e a Rádio Sociedade da

Bahia, emissora de maior audiência entre as camadas populares, no período.

Tal reputação não isenta o fato de que as instituições são constituídas por

agentes socialmente mais comprometidos. No Capítulo “Dentro e fora de

Salvador”, veremos um repórter desse jornal, articulado com um subdelegado

de polícia forjando a denúncia de curandeirismo para beneficiar um amigo

comum. Nem as melhores instituições estão isentas de desvios éticos.

No segundo capítulo, “Milagres da fé e crenças em confronto: profetas

da cura, romeiros e peregrinações”, onde os jornais são as principais fontes,

trabalhamos o cotidiano e os efêmeros indícios de uma fé faiscante em uma

imprensa árida. Como a imprensa capturou, e interpretou modos de vida

próprios, ligados ao sagrado na cidade. Como o inusitado da fé, do imaginário,

da esperança de viveres populares interétnicos foram registrados numa
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imprensa marcada por um cotidiano frio, brutal e violento. Um relampejar de

milagres no cotidiano da violência.

Na Segunda Parte, no primeiro capítulo, “Envenenamento por feitiço”,

trabalhamos com o processo crime, a que foi submetido José Araújo Santos,

mais conhecido como pai-de-santo Zé de Ogum, acusado de envenenamento

por feitiço de Florisvaldo Alcântara, em 1964. São processos onde os

indiciados são acusados de prática de feitiçaria, o que não deixa de causar

certa estranheza, uma vez que ocorreram na segunda metade do século XX.

O processo crime como documento, embora os questionamentos

tenham sido bastante direcionados no sentido de obter brechas objetivas e

passíveis de fazerem o interrogado cair em certas armadilhas, não deixou de

possibilitar apreender, pelas respostas apresentadas, todo um contexto de

relações sociais tenso, entre denunciantes, indiciados e testemunhas. Até que

ponto as acusações extrapolaram o plano do “material” e permitiram trazer à

tona uma cartografia multicultural da cidade, mantida invisível pelas camadas

dominantes, é o que tentamos trazer para atenção. Outros processos foram

analisados pelo que apresentam em termos de como a rejeição e a repressão a

formas diferentes de curar também aconteceram no Estado como um todo e

não apenas na capital, Salvador.

 Fatores como instrução e local de habitação predispunham as

autoridades a tratarem com visível preconceito esses segmentos populares.

Na época, o que hoje identificamos como negros eram amalgamados numa

mesma definição: pardos. Tipologia generalizante, indefinível e que não deixa

de escamotear tensões interétnicas que atravessam regiões do Estado da

Bahia e discutir, criticamente, não só o que foi dito sobre o comportamento

desses segmentos da população em suas formas próprias de viver o mundo,

suas relações com o sagrado e, principalmente, como isso foi expresso.

Notamos que a pressão da imprensa, meio de comunicação de elites

letradas em seu temor da contaminação, levou, inexoravelmente, a classificar

tais acontecimentos e seus protagonistas em termos de: loucura, primitivismo,
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crime; hierarquizando os “bons” e os “nocivos”, os que trazem benefícios à

sociedade e os destinados à remissão, confinamento em asilos ou prisões.

Essas considerações trazem Walter Benjamin à discussão, quando

tornou evidente que a imprensa, com a consolidação da dominante ordem da

“modernidade”, constituiu-se em um dos instrumentos mais importantes de

comunicação e “informação”:

Os saberes, que vinham de longe – espacialmente de terras estranhas, ou o

longe temporalmente contidos na tradição, dispunham de uma autoridade

que era válida mesmo que não fosse controlável pela experiência. Mas a

informação  aspira a uma verificação imediata.    Antes de tudo, ela precisa

ser compreensível “em si para si”. Muitas vezes, não é mais exata que os

relatos antigos. Porém, enquanto esses relatos recorriam frequentemente ao

miraculoso, é indispensável que a informação  fosse plausível. 60

O que está no mundo do maravilhoso não é crível. Lembrando “O

Narrador” de Benjamin, as histórias de curas miraculosas são reproduzidas

pela imprensa já carregadas de explicação: tudo é fruto da pobreza, ignorância

que prolifera em superstições e crendices entre esses segmentos sociais. “O

miraculoso e o extraordinário são narrados com a maior exatidão, mas o

contexto psicológico da ação não é imposto ao leitor”. 61

No segundo capítulo, “Dentro e fora de Salvador”, dentre os demais

processos pesquisados elegemos três, pelo que continham de mais inusitado.

No “Parece, mas não é” foi possível apreender a rede de intrigas em torno de

interesses pessoais defendidos por uma autoridade policial e um porta-voz da

imprensa à serviço de um amigo comum, acionando seus poderes – de polícia

e de controlador da opinião pública –, contra a pessoa de Lindaura Batista da

Silva França. Neste episódio, a alteridade religiosa negada na cidade vem à

tona, na utilização da religião de matriz africana para desqualificar a indiciada,

incursa no artigos 183 e 184 do Código Penal – a prática do curandeirismo

(falsa medicina) – agravado pela acusação de habitualidade.

                                                
60  BENJAMIN, Walter. Magia e Técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura.
São Paulo, Brasiliense, 1994. p. 202 / 203.
61 Idem, p. 203.
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Em “Os filhos de Saturno”, o processo foi escolhido para ser analisado

em razão do falecimento dos principais personagens envolvidos e no centro

das questões a denúncia de um possível envenenamento recheado de intrigas

familiares, condimentada com a velha acusação de “curandeirismo”, ou seja, o

velho recurso à denúncia do exercício da falsa medicina.

Em “Há História em tudo e para tudo”, manisfestou-se toda uma

maquinação contra a pessoa de Ismael Bernardes de Souza, com a

sofisticação de ser um médico, representante de um órgão oficial, quem fez a

denúncia o que, obviamente, conferiu-lhe maior credibilidade. E como as peças

do quebra-cabeça faziam sentido no imaginário predominante, tornou-se

perceptível que tudo fora, matematicamente, forjado, escapando possíveis

desencontros e contradições resultantes dos fenômenos sociais. Vários

interesses, inclusive a corrupção (parece ser um problema endêmico no Brasil),

estavam em jogo nesse processo.

Assim, este capítulo intentou trazer à tona que a disputa entre diferentes

formas de relacionamento com o sagrado, no cuidar e tratar do corpo, não

foram exclusividade de Salvador, ocorreram amplamente em toda a Bahia,

como de resto deve ter acontecido em todo o país.

No “Considerando Zonas de turbulência e de convergência” articulando

questões de todos os capítulos trabalhamos com a cosmovisão de culturas

africanas presentes em Salvador. Como simples atitudes do cotidiano

expressam fazeres e saberes típicos de heranças negro-africanas que

sobrevivem e recriam-se na cidade, a exemplo de intuições e sensibilidades de

que algo não aconteceu como o esperado, despachar a entrada da porta ao

chegar a casa, ou mesmo despachá-la antes de sair, para desencadear bons

fluidos no que se intenta fazer.

“Nunca houve um monumento da cultura que não fosse também um

monumento da barbárie. E, assim como a cultura não é isenta de barbárie, não

o é, tampouco, o processo de transmissão da cultura”62. Acompanhando

Benjamin, Salvador contém, francamente, o retrato de como a tradição

                                                
62  Idem, p. 203.
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desperta no passado as centelhas da esperança. Repressão e perseguição

não minaram as ancestrais culturas africanas que a construíram. E o passado,

ao relampejar, ilumina suas imagens reconhecidas, mesmo à contragosto dos

que querem uma tempestade impelindo a tudo e a todos para o futuro, ou seja,

para um progresso globalizante, desmemoriado ou vazio de tempos e

experiências vividas em passado recente.

Sedução e Rejeição. “O perigo ameaça tanto a existência da tradição

como os que a recebem”. 63 Neste final de considerações, as variadas artes de

curar que produziram corpos e viveres em Salvador são apreendidas em suas

relações com os diversos trabalhos e saber-fazeres que permitem a

sobrevivência, recriação e ressignificação dessas artes na cidade, preservando

e legitimando a entrada em cena na vida urbana de Salvador de antigos e

renovados atores com seus valores e costumes. Se as tensões presentes na

cidade instituíram “zonas de turbulência”, nestas considerações finais

“visuamos”, simultaneamente, “zonas de convergência”.

O trabalho das mateiras e dos vendedores de ervas revela-se

fundamental para sustentar, material e sensivelmente, as condições culturais

desse universo mágico-religioso constituinte de Salvador. Os depoimentos

orais, embora sem estabelecerem uma hierarquia que privilegie algumas fontes

em relação a outras, tornaram-se evidências fundamentais para este capítulo,

trazendo os principais aportes trabalhados. A recorrência a argumentações de

Alessandro Portelli, Alistair Thonson e Michael Pollak, entre outros, sobre a

metodologia de história oral, foi fundamental para apreendermos um pouco das

experiências de vida e das inter-relações entre memória e história, cuja

distinção foi importante para que, metodologicamente, nos aproximássemos,

com a sensibilidade necessária, e apreendêssemos o que foi possível dos

modos de vida em termos de trabalho e de relação com o sagrado dos atores

sociais desse universo tão próprio de Salvador. Embora “chovendo no

molhado”, vale ressaltar que quando falamos em disputas de competências

que opõem a medicina popular à medicina oficial, falamos também de disputas

de memórias, o que nos reporta a Michael Pollak:
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Ao privilegiar a análise dos excluídos, dos marginalizados e das minorias, a

história oral ressaltou a importância de memórias subterrâneas que, como

parte das culturas minoritárias e dominadas, se opõem à “memória oficial”,

no caso à memória nacional. Num primeiro momento, essa abordagem faz

da empatia com os grupos dominados estudados uma regra metodológica e

reabilita a periferia e a marginalidade. 64

Falando de memória nacional, estava posto para o país, no período

em estudo, um projeto político de progresso e civilização que teve como

principal desafio apagar as marcas do que as elites políticas, econômicas e

intelectuais entendiam como sinônimo de atraso, ignorância e, no caso

específico deste trabalho, a ameaça de africanização da sociedade brasileira,

temor que vêm, forte durante o escravismo e no pós-abolição.

A escolha do tema deste trabalho, decorreu, assim, da percepção da

existência de conflitos e subseqüentes competições entre memórias e

experiências de vida concorrentes na cidade de Salvador. Em relação à

tendência de  pesquisadores que optam por conflitos e disputas em relação a

pretendidas modernidades,  em detrimento de continuidades e estabilidades,

decorrentes da emergência de excepcionais batalhas por memórias e tradições

nos últimos 30 anos, especialmente na Europa, neste trabalho a temporalidade

histórica não acompanha critérios de evolução e de progresso. A presença de

formas de relacionamento com ancestrais e instâncias do sagrado,

experimentadas pelos segmentos sociais estudados, não constituíram rupturas

com o passado e foram apreendidas enquanto ressignificações em novo

momento histórico. Por isso, tais práticas não são entendidas como

sobreviventes ou residuais de um passado arcaico, permeado de superstições

e ignorâncias. Estas práticas culturais, principalmente quando trabalhamos com

depoimentos orais, foram apreendidas não por serem objeto de “curiosidade”

ou “exóticas”, mas por terem sido construídas por pessoas que compartilham

suas experiências culturais de forma complexa, até mesmo ambígua e

contraditória, dando sentido de densidade histórica a seu modo de viver, sentir,

e relacionarem-se com suas tradições sagradas na cidade.

                                                                                                                                              
63 Benjamin. p. 224.
64 POLLAK, Michael. Memória, Esquecimento, silêncio. In Estudos Históricos. Memória. Rio de Janeiro,
Cpdoc/FGV, 1989, p. 4.
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É cada vez mais consistente a evidência de que os historiadores que

trabalham com a história oral sabem que esta constitui-se a partir de um

discurso dialógico e, conforme Portelli, “criado não somente pelo que os

entrevistados dizem, mas também pelo que nós fazemos como historiadores –

por nossa presença no campo e por nossa apresentação do material”65. Portelli

reitera, ainda, a ambivalência da história oral por referir-se, simultaneamente,

ao que os historiadores ouvem (as fontes orais) e ao que dizem ou escrevem.

“Num plano mais convincente, remete ao que a fonte e o historiador fazem

juntos no momento de seu encontro na entrevista”.66

Assim foi primordial, no trabalho com os depoimentos orais, darmos

atenção especial à subjetividade das narrativas. Nelas encontramos enorme

potencial que nos permitiu explorar assimetrias e disputas de memórias nas

cidades. Essas preocupações remetem, mais uma vez, a Pollak, onde, a

situações de memórias “proibidas”, acrescentamos perseguidas, negadas e

desqualificadas, limitadas em seus direitos de expressarem-se publicamente e

de ocuparem o cenário cultural ou espaços dos meios de comunicação. Assim

renegadas, ganharam visibilidade por meio das artes, como a música, as artes

cênicas e plásticas, invadindo fronteiras reais e simbólicas entre os viveres de

segmentos populares e exercícios de projetos políticos das elites,

predominantemente excludentes. Em conseqüência, reivindicações e múltiplas

formas de lutas contornaram essa disputa entre memórias, recriando,

reinventando e transmutando-se em novas temporalidades.

Ainda nesse texto, que à feição de considerações finais pretendeu

articular questões anteriormente levantadas, o mundo das ervas, marcante no

dia-a-dia da cidade é o ponto de destaque. Seu uso litúrgico no candomblé,

como ocorre o acesso a essas ervas no mato, seja para comercializar, seja

para consumo imediato no candomblé, a colocação desses produtos no

mercado, seus diversos usos atribuídos pela população, suas energias

botânicas e mágicas são trabalhados por meio dos depoimentos orais.

                                                
65 PORTELLI, Alessandro. A história oral como gênero. In Revista Projeto História do Programa de
Estudos Pós-Graduados em História e do Departamento de História da PUC-SP, São Paulo, EDUC, V.22,
2001, p. 10.
66 Idem, p.10.



57

MAPAS E FIGURAS



58

Figura 1

LOCALIZAÇÃO DA CIDADE DO SALVADOR-BA

Fonte elaborada por Rosali Fernandes sobre plano do IBGE - 1995
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Figura 2

SALVADOR EM FINAIS DOS ANOS 50

Fonte Diretora municipal de Estatística – SEPLANTEC - SEI
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Figura 3

SALVADOR EM 1969

Salvador em 1969. Secretaria Municipal de Finanças. Fundação Mario Leal Ferreira.
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Figura 4

A CIDADE DO SALVADOR – EXPANSÃO DE SUA PERIFERIA

Fonte elaborada por Rosali Fernandes sobre plano do Governo do Estado da Bahia –

CONDER – Salvador e sua periferia - 1980
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Figura 5

LOCALIZAÇÃO DO MIOLO DE SALVADOR

Fonte elaborada por Rosali Fernandes - 1992
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Figura 6

LOCALIDADES DO MIOLO

Fonte elaborada por Rosali Fernandes - 1992
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Figura 7

NEVES, Laert P. O crescimento de Salvador e das demais cidades baianas. Salvador,

Centro Editorial e Didático – UFBA, 1985, p 30.
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Figura 8

Mapa do Recôncavo produzido por Maria Brandão. Recôncavo da Bahia, p. 47.
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Figura 10

ESTADO DA BAHIA

MESOREGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR

SILVA, B. et. Al. Atlas Escolar Bahia: espaço geográfico e cultural. João Pessoa, 2004,
p. 30.
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Figura 11

ESTADO DA BAHIA

MICRO REGIÃO CENTRO NORTE BAIANO

SILVA, B. et. Al. Atlas Escolar Bahia: espaço geográfico e cultural. João Pessoa, 2004,
p. 30.
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Figura 12

ESTADO DA BAHIA

MICRO REGIÃO SUL BAIANO

SILVA, B. et. Al. Atlas Escolar Bahia: espaço geográfico e cultural. João Pessoa, 2004,
p. 34.
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Figura 13

ESTADO DA BAHIA

MICRO REGIÃO CENTRO SUL BAIANO

SILVA, B. et. Al. Atlas Escolar Bahia: espaço geográfico e cultural. João Pessoa, 2004,
p. 33.
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Figura 14
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Figura 15

Símbolo de Osanyin, divindade relacionada com os ervanários.
Ferro.
Fonte- APPELBOOM, Thierry e outros. A arte de curar em África: Entre a tradição e a
modernidade. Bruxelas, Mussé de la Medicine; Budapeste, Semmelwis Orvostörténeti
Muzeum: Lisboa, Sociedade de geografia de Lisboa; Moçambique, Associação para o
Desenvolvimento de Nampula, 2005.
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Figura 16

Máscara mbangu (epilepsia)- República Democrática do Congo.
 Madeira, Pende, plumas.
Fonte- APPELBOOM, Thierry e outros. A arte de curar em África: Entre a tradição e a
modernidade. Bruxelas, Mussé de la Medicine; Budapeste, Semmelwis Orvostörténeti
Muzeum: Lisboa, Sociedade de geografia de Lisboa; Moçambique, Associação para o
Desenvolvimento de Nampula, 2005.
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Figura 17

Escultura apresentando dermatose.
Mali, Djene.
Terracota.
Fonte- APPELBOOM, Thierry e outros. A arte de curar em África: Entre a tradição e a
modernidade. Bruxelas, Mussé de la Medicine; Budapeste, Semmelwis Orvostörténeti
Muzeum: Lisboa, Sociedade de geografia de Lisboa; Moçambique, Associação para o
Desenvolvimento de Nampula, 2005.
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Figura 18

Escultura apresentando mal de Pott.
Mali, Djene.
Terracota.
Fonte- APPELBOOM, Thierry e outros. A arte de curar em África: Entre a tradição e a
modernidade. Bruxelas, Mussé de la Medicine; Budapeste, Semmelwis Orvostörténeti
Muzeum: Lisboa, Sociedade de geografia de Lisboa; Moçambique, Associação para o
Desenvolvimento de Nampula, 2005.
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Figura 19

Correntes com amuletos.
Tunísia, Djerba, final do século XX.
Metal, plástico.
Fonte- APPELBOOM, Thierry e outros. A arte de curar em África: Entre a tradição e a
modernidade. Bruxelas, Mussé de la Medicine; Budapeste, Semmelwis Orvostörténeti
Muzeum: Lisboa, Sociedade de geografia de Lisboa; Moçambique, Associação para o
Desenvolvimento de Nampula, 2005.
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Figura 20

A doença.
Moçambique, Maconde, século XX.
Madeira.
Fonte- APPELBOOM, Thierry e outros. A arte de curar em África: Entre a tradição e a
modernidade. Bruxelas, Mussé de la Medicine; Budapeste, Semmelwis Orvostörténeti
Muzeum: Lisboa, Sociedade de geografia de Lisboa; Moçambique, Associação para o
Desenvolvimento de Nampula, 2005.
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PARTE I

IMPRENSA E COTIDANO MÁGICO-RELIGIOSO EM SALVADOR



78

CAPÍTULO 1

CAMINHOS DA CURA NA CIDADE

Que fortes matrizes de tradições afro-ascendentes em Salvador, tenham

visibilidade, não há dúvidas. No entanto, como imbricaram-se a outras práticas

populares especialmente práticas de cura presentes no cotidiano da cidade

são questões em aberto, mesmo porque injunções processam-se

continuamente reatualizando aspectos culturais múltiplos em diferentes

configurações.  Exemplo disso são as terapêuticas fitoterápicas de uso

popular, que alguns autores explicam suas sobrevivências, entre outras

causas, à carência da oferta de serviços públicos de saúde, possibilitando

revitalizações de crenças e demandas em novos contextos históricos.

A panacéia propagada pela medicina erudita, no sentido de que daria

conta de resolver, por meio de avanços da ciência e tecnologia, os males que

afligiam e afetam a saúde da população, mostrou-se limitada e inacessível a

universos populares. E, mesmo que alguns autores considerem essa medicina

popular como a medicina da pobreza, tais considerações merecem ser

relativizadas.

É certo que as camadas populares utilizam de recursos que têm à mão

para de imediato, atenderem suas necessidades prementes de problemas de
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saúde, porém não podem perder de vista que as práticas da terapêutica, dita

popular, tem suas fronteiras francamente violadas pelos demais segmentos da

sociedade soteropolitana.

No contexto de Salvador, o povo de santo dos candomblés elaborara

modos próprios de interpretar o universo e a vida. No terreiro construíram-se

formas específicas de pensar, ver e viver a vida, de comunicar-se com o

sagrado e de praticar curas. A partir dessas incorporações culturais pode-se

melhor compreender a cidade, com outras sensibilidades em seus múltiplos

modos de pulsar. Do mesmo modo que são vivências de religiões diferentes,

em certas situações até mesmo antagônicas, no caso das artes de curar, a

cidade também não impôs grandes restrições a esses adeptos do candomblé.

Como o “povo-de-santo” não dissocia o tratamento do corpo com o do espírito,

faz parte da cultura soteropolitana combinar, sem maiores constrangimentos,

terapêuticas diferenciadas.

Ao remédio prescrito pelo médico combinam-se o banho de folhas,

oferenda ao orixá; o chá preparado por tradição familiar, ou pela rezadeira; a

limpeza de corpo e/ou da casa do paciente. Ou, mesmo conforme a convicção

religiosa dos sujeitos enfermos, práticas alternativas também podem orientar

quanto ao tipo de tratamento, atribuindo prioridades aos especialistas do

sistema oficial de saúde, ou aos especialistas religiosos.

No caso dos pais ou mães-de-santo enquanto agentes de cura, têm

espaços definidos para sua realização. Entre esses, o quarto de consulta.

Qualquer prática terapêutica é precedida pela consulta aos orixás por meio do

jogo de búzios, com o objetivo de “ler a cabeça de quem está necessitando”:

Um quarto de consulta não é bem um quarto. Mas é um estrutura espacial

e especial para o diálogo com o orixás, isto é, com a cabeça da pessoas,

com objetivos de busca de equilíbrio. É lugar imantado para tal fim.

Higiene e asseio. A concentração, imediata e busca da harmonia.1

A partir dessa relação com os orixás, via jogo de búzios, vai ser definida

a terapêutica a ser empregada para fazer sair o espírito do mal do corpo do

                                                
1 PÓVOAS, R. C. Dentro do quarto. In :  CAROSO, C. e  BACELAR, J. Op. Cit, p. 217
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possuído. Em casos de Egún, que possui o corpo de um enfermo, isto pode ser

revelado muitas vezes, não necessariamente pelos búzios, mas pela

capacidade de visão de pais e mães-de-santo que a partir daí iniciarão os

procedimentos rituais para retirar o Egún do corpo do indivíduo.

É oportuno notar, no entanto, que esse chamado “quarto de consulta”

pode localizar-se no terreiro do candomblé ou mesmo na residência particular

de algum membro da religião. Em meados do século passado, a presença das

“quitandas” nos espaços da cidade constituía-se em um dos seus mais

singulares estabelecimentos comerciais, geralmente dirigidos por mulheres.

Era rica a variedade dos produtos à venda, inegavelmente com sabor e cheiro

da terra.

O artigo “As quitandas da Bahia”2, de autoria de José Pereira, relata um

dos espaços mais singulares do comércio de produtos da terra nos anos 50 em

Salvador. Nelas encontravam-se à venda, desde a pimenta de cheiro, o azeite

de dendê, frutas, folhas medicinais, cerâmica popular, a  objetos de uso

litúrgico no candomblé, como as pembas, folhas para rituais, os “guias”, os

búzios da Costa, estes muitas vezes importados diretamente da própria África (

costume que remete ao período da escravidão) e aqui comercializados.

À época, já apresentando sinais de declínio, as quitandas com raras

exceções, eram dirigidas basicamente por mãos femininas. Deve ter

despertado o interesse do repórter pelo seu significado quanto ao fato de não

só ser espaço de venda, como muitos outros, mas principalmente pelo sentido

religioso dos usos de seus produtos. Assim, o repórter foi mapeando os

espaços mais tradicionais e emblemáticos desse comércio de Salvador nos

anos 50. Embora sob o olhar árido da imprensa a estas práticas religiosas, é

possível apreender por meio do artigo, que esses espaços não se traduziam

apenas em local de venda. Ali também era articulada toda uma vivência

religiosa. Produtos de usos litúrgicos para o candomblé, local de encontro das

“gentes de santo” e, não raro, local de consulta aos necessitados dos serviços

                                                
2 Jornal “Diário da Bahia”. 03.02. 1952.
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da religião para solucionar males espirituais, além da venda de produtos e

condimentos alimentícios, bem como de ervas medicinais.

No Pelourinho, um dos espaços que abrigava essas quitandas, ficava a

da Tia Juliana (à época do artigo, falecida há três anos), em frente à Igreja do

Rosário dos Pretos. Conforme o referido artigo, era prima da famosa mãe-de-

santo Aninha, fundadora do templo dedicado a Xangô, o Aché- Opô  Afonjá.

Essa quitanda contava sempre com significativo estoque, com os mais variados

sortimentos de mercadorias recebidas da Costa da África.

E a quitanda não era apenas espaço de venda, era local de moradia,

abrigando uma prole de muitos filhos, netos e bisnetos. Cerca de umas trinta

pessoas, conforme o artigo. A quitanda da Tia Juliana também era local de

encontro da “elite” do mundo afro-brasileiro que ali se reunia das 4 às 6 horas

da tarde. Ali certamente trocavam-se experiências vividas no mundo do “axé”,

colocavam-se em dia as novidades ocorridas no cotidiano da cidade

envolvendo o “povo de santo” e, inevitavelmente, devia rolar solto o “fuxico de

candomblé”. A quitanda se constituía, ainda, em local de consulta:

O erudito e respeitado ‘babalaô’ Rafael do Amor Divino, dava ali as suas

consultas, receitando eficazes beberagens ou aconselhando um gordo

despacho a Exu, para abrir os caminhos. Quantas vezes não passamos ali

tardes inteiras ouvindo histórias sobre antigas ‘mães-de-santo’ do Engenho

Velho, gente desaparecida há muitos anos atrás3.

Na Praça dos Veteranos estava a quitanda de Raimunda de Xangô, na

época da reportagem ainda viva: “Uma mulher cheia de requebrados e de

dengues é uma das figuras mais disputadas nos terreiros da Bahia como

animadora e grande conhecedora dos segredos da seita”4. Raimunda era

sempre encontrada nos pontos mais típicos da cidade. Pela manhã não era

raro encontra-la fazendo compras e “conversando animadamente pelas

barracas do mercado Modelo, pois as tardes eram dedicadas a atender sua

                                                
3 Idem.
4 Idem.
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freguesia em sua quitanda, à noite pelos terreiros dando conselhos e

planejando festas para os ‘orixás’.5

Na Liberdade, a quitanda de Eusébia era conhecida como o ponto de

encontro dos capoeiristas que, após executarem seus jogos, comentavam seus

desempenhos, ao tempo em que saboreavam as bebidas feitas de folhas

preparadas por Eusébia. Esta era grande conhecedora das tradições de

Angola. Da capoeira e da religião.

Muito respeitada pelos capoeiristas, que a chamavam de madrinha,

Eusébia contava com fama de ser profunda conhecedora dos segredos de

Ossanhe, o orixá das folhas. Interrogada acerca de sua devoção a essa

divindade, não titubeou ao responder: “Ossanhe é a natureza e Deus está na

natureza” 6, explicitando mais uma vez a cosmogonia de culturas africanas.

Conforme suas declarações, era a última filha-de-santo de Bernardino,

segundo ela, último “Angola” da Bahia. À época, a grande queixa de Eusébia

era a gradativa extinção do candomblé de Angola, considerando-se uma de

seus últimos remanescentes.

Num universo predominantemente feminino, encontravam-se, também,

as quitandas dirigidas por mãos masculinas, a exemplo da de Procópio, no

Gravatá. Considerado uma das maiores autoridades nos assuntos ligados à

religião afro-brasileira, segundo informou, “veio da selva, procedente do país de

Ketu, na Zona do Dahomey, na África”7.

Além de ter uma das quitandas mais abastecidas da cidade, também era

chefe de um importante terreiro. No seu trabalho diário era acompanhado pelo

filho, ao qual ia ministrando os segredos do culto. Vale ressaltar que esse

aprendizado, pautado pelas observações e ritos de tradições de oralidade, foi

sendo transmitido geração à geração. Atendendo os clientes, em sua quitanda,

raramente deixava de satisfazê-los no que procuravam, até mesmo nos banhos

sagrados de iniciação das “yaôs”. A quitanda de Procópio foi muito procurada

por estudiosos do culto afro-brasileiro, como Roger Bastide e Donald Pierson.

                                                
5 Idem.
6 Idem.
7 Idem.
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Enfim, se alguém em Salvador apresentasse problemas de saúde física

ou espiritual, podia contar como certo, para além das agências de saúde

oficiais, a possibilidade de recorrer a outras práticas de cura, a exemplo do

candomblé que, como visto, tinha espaços bastante diversificados e inusitados

ao exercício de consultas, diagnósticos e terapêuticas indicados aos seus

clientes. Ou seja, na cartografia cultural da cidade, vieram à tona o caráter

mágico-religioso de vivências africanas, constituindo formas de identidades

próprias aos moradores e a certos espaços no viver, morar, trabalhar e brincar

em Salvador.

Práticas e espaços que tornam visíveis as diversas Áfricas, então

presentes na cidade, fossem nagôs ou bantos. A fé, a crença, os hábitos, os

valores, a presença do sagrado afro-brasileiro constituíram-se como uma

inegável possibilidade de apreender Salvador em seus viveres cotidianos. E,

nesse sentido, sagrado e profano, se em determinado sentido são dimensões

antitéticas, em determinadas situações e em experiências de vida, em Salvador

suas fronteiras são tênues e apontam para a sedução e a rejeição que

africanismos despertavam e despertam nas complexas injunções de múltiplos

viveres nesta cosmopolita metrópole em expansão. Espaço/tempo na religião

afro-brasileira nem sempre estão rigidamente demarcados no cotidiano da

população e, em pleno século XX, as Áfricas continuaram sendo reinventadas

nas formas de morar, ocupar territórios, curar, sonhar e viver nesta cidade.

E o uso das ervas, para fins fitoterápicos ou para curas “espirituais –

conforme a tradição popular a saúde do corpo não é somente abalada por

males físicos –, está presente na história da cidade desde os seus primórdios,

considerando os segmentos sociais constitutivos e constituídos por culturas

forjadas “entre-lugares” no contexto relacional de Salvador8.

Não por acaso, muitos moradores creditam a causa de certes doenças a

“sentimentos negativos”, oriundos do próprio enfermo (preguiça, vontade

insatisfeita) e de outros indivíduos (inveja, mau-olhado, feitiço). O mau-olhado,

por exemplo, atinge principalmente as crianças e, tradicionalmente, as práticas
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de cura consistem em rezas, benzeduras e simpatias. O feitiço, por sua vez,

incide principalmente em pessoas adultas, o que implica em terapêuticas mais

elaboradas com ervas medicinais, banhos ou mesmo a ida a uma casa de

candomblé para receber tratamento especializado

No que diz respeito à “medicina popular” e respectiva farmacopéia –

compreendendo-as como um conjunto de práticas incorporadas aos atos mais

cotidianos da cidade, afirmados e reelaborados em hábitos, costumes e

tradições –  chama a atenção por vir resistindo à chamada medicina

acadêmica. Modos populares de lidar com o corpo e seu ambiente que, política

e culturalmente contrapõem-se a opressões da chamada medicina erudita

praticada pelos médicos sempre marcaram presença em Salvador.

Diferentemente do local específico onde a medicina acadêmica ganha

legitimidade, a popular é exercida em variadas circunstâncias, espaços e por

diferentes pessoas, como membros da família, benzedeiras, médiuns, raizeiros,

ervateiros, curandeiro, pais e mães-de-santo, etc.

No bairro da Palestina, o senhor José Antônio de Souza, morador do

bairro há 30 anos, natural de São Felipe, no Recôncavo Baiano, fez da

garagem de sua casa lugar para vender produtos naturais: “Minha profissão é

lavrador e tô aqui com 30 anos e não perdi o hábito de trabalhar com as

plantas, com lavoura (...) Também a água de ubaúba para pessoas que tem

puxeira, chiado no peito, vai pegar às 6 horas da tarde e toma às 5 da manhã

(...)9. A receita dada por seu José Antônio consiste em, horário certo, cortar a

raiz da ubaúba, colocar num vaso com água, cobrir com a “camisa de político”

para filtrar e pela manhã beber em jejum. Tal receituário popular, acreditamos,

encontraremos em outras pesquisas,  em outros espaços da cidade.

É plausível considerar que a fitoterapia seja a mais antiga forma de

tratamento conhecida para reequilibrar as funções corporais e espirituais,

entendendo as doenças como descontinuadas dissonâncias de viveres no

universo cósmico de ancestrais concepções africanas. Nas sociedades antigas,

                                                                                                                                              
8 Sobre o termo “entre-lugar”, resultante do confronto de culturas constituintes de sujeitos que se revelam
ao mesmo tempo como uma semelhança e uma ameaça, ver BHABHA, Homi. O local da cultura. Belo
Horizonte, Editora da UFMG, 1998.
9 Depoimento de seu José Antônio de Souza, morador  da Palestina há 30 anos e ervateiro.
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os especialistas, nos cultos religiosos geralmente acumulavam também a

função de “curandeiro”. A própria história da medicina está permeada de

segredos e mistérios.

Na disputa de saberes e domínio de poderes em torno de práticas de

curar, os defensores da medicina oficial afirmam ainda, que, na Idade Média, o

valor curativo das ervas avançou para associações cada vez maiores com o

misticismo, a exemplo da Astrologia. “Nesta época passou-se a dar descabida

importância a questões como o momento em que a planta era colhida ou se for

colhida pela pessoa certa”10.

Tais concepções desconhecem que determinadas práticas, vividas e

recriadas como tradição não são, como mera justaposição, descartadas no uso

cotidiano e substituídas por outras, no caso as de cunho “científico”. A

presença de formas tradicionais ou “populares” de curar revela tensões,

conflitos e disputas de saber-fazeres médicos que interpõem tempos múltiplos,

trazendo à tona relações de alteridade. No cotidiano, sujeitos sociais ora

escolhem recorrer a um determinado agente de saúde – oficial ou não –, ora a

recorrência não se traduz, necessariamente, em exclusão.

Esta questão torna-se importante pelo que suscita quanto ao caráter

seletivo e transformador da tradição. A aceleração dos ritmos das

transformações, as grandes cidades constituídas a partir de redes

organizacionais e comunicacionais múltiplas onde a noção de tempo parece

sobrepujar à noção de espaço, antes de “superar o arcaico” emergem novas

formas de relações, possibilitando ao tradicional ganhar novos contornos e

novos significados.

Assim torna-se impossível diferenciar o empírico, o natural, ou o

objetivamente eficaz, do mágico, religioso, sobrenatural ou simbólico, porque

“os resultados da experiência se inserem na lógica simbólica e a lógica

                                                
10 Livro da Vida. Op. Cit. P. 2112.
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simbólica nunca contradiz a experiência e, mesmo, se fundamenta

parcialmente sobre ela”11.

Nesse aspecto, Salvador também foi palco de romarias em busca de

cura para doenças do estômago, fígado e rins. Em fevereiro de 1952, o Diário

de Notícias flagrou inúmeros populares coletando água em minação existente

na ladeira Nova do Taboão:

(...) Durante todo o dia esse espetáculo pode ser apreciado e às vezes vai

até altas horas da noite. A fonte é de serventia pública e o pessoal da

estiva mantem-se atento para evitar que apareçam os exploradores que

queiram ‘engarrafar’ o líquido poderoso que vem fazendo numerosas

curas12.

Esse episódio é emblemático para melhor compreendermos a

construção social da “cura”. Fonte antiga no local e de súbito vem à tona como

fonte medicinal promotora de curas miraculosas, provocando momentos que

rompem os ritmos de viveres cotidianos. Seu uso era basicamente doméstico,

por parte de moradores do Pilar e lavadeiras que recolhiam sua água para,

raramente, ser bebida.

É interessante notar que os poderes atribuídos à fonte não decorreram,

totalmente, de um mero acaso, mas pelo fato de D. Joana, moradora da Rua

do Paço, 26, conhecedora daquela minação, ter testemunhado melhora de

saúde ao tomar a referida água:

“Disse-nos ela que no dia de Santa Luzia voltava para casa e subindo a

ladeira com tanta sede, bebeu da água da fonte da Ladeira e achou-a

muito boa e fria. Sentiu-se bem. Daí em diante e tendo feito propaganda da

mesma tem vindo muita gente e já se fala em numerosas curas”13.

Vale observar, no entanto, que a percepção do poder miraculoso da

fonte não ocorreu aleatoriamente. D. Joana voltava para casa no dia 13 de

dezembro, sendo tradição até hoje em Salvador recolher água da fonte de

                                                
11 AUGÉ, M. l’anthropologie de la maladie l’home, nº especial Anthopologie. Etat des lieux. Paris: Livre
de Poche, 1986. Apud BRUCHILLET, D. (ORG.) Medicinas tradicionais e medicina ocidental na
Amazônia. Belém, MPEG/CNPq, 1991.
12 Jornal “Diário de Notícias”. 10.02.1952.
13 Idem.
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Santa Luzia, à qual são atribuídos poderes de cura para quem tem problemas

de visão. São vários os relatos de cura acompanhando essa prática de coletar

e usar dessa água, sendo que o artigo apresenta vários relatos de pessoas que

se utilizaram desta fonte e disseram-se curados. Centenas de pessoas, até

mesmo de interior do Estado, acorreram ao local em busca do precioso líquido

a que atribuíam poderes miraculosos.

Possibilidades de sobrevivência dessas práticas populares de cura até

recentemente, advêm não do seu isolamento, como até há algum tempo era

compreendido como condição à preservação das tradições, mas da capacidade

que os sujeitos sociais têm de articulá-las e incorporá-las ao mundo moderno.

Uma das vertentes explícitas dessa questão atribuíam a persistência destas

propriedades curativas a sua inserção ao mercado enquanto um dos elementos

reconstitutivos dessas tradições.

Na perspectiva da historicidade e das novas temporalidades que se

interpõem à essa questão, a segunda metade do século XX é emblemática. A

convivência com práticas tradicionais de cura revelou-se tensa e, não raro, as

instituições médicas preocupadas com o estabelecimento de uma realidade

que pretenderam transformar –inclusive a partir de  suas ligações com o

Estado, ao qual, simultaneamente, servem enquanto constituem-se

historicamente como parte de seu fazer-se institucional –elaboraram discursos

e ações promotoras da negação dessas práticas, renegando usos, costumes e

modos de viver considerados tradicionais por suas ligações a heranças de

povos indígenas e africanos.14

À ação excludente e persecutória a determinados costumes e crenças,

tais como o “curandeirismo”, hoje colocam-se novos aspectos a serem

apreendidos. Tem sido crescente o atual reconhecimento que vem ganhando,

na sociedade em geral, o uso de medicamentos e práticas caseiras de cura e

combate a doenças, incluindo-se o recurso a “plantas medicinais”. Já não são

poucas as instituições no Brasil – e fora dele-, que estão investindo em

pesquisas dessa natureza, bem como crescem, também, investimentos

                                                
14 Maiores informações ver LUZ, Madel. Medicina e ordem política brasileira. Rio de Janeiro, Graal,
1982.
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privados e públicos (especialmente por universidades) em estudos sobre

efeitos curativos de uma série de ervas tradicionalmente usadas pela

população brasileira, principalmente por suas camadas mais populares.

Evidências de que a crença nos remédios químicos, atraentes pelo que

prometiam de uma cura rápida e total, não se cristalizou de forma absoluta na

sociedade. Conforme dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), em

1980 o mercado mundial de fitoterápicos e produtos naturais movimentou US$

500 milhões.Para o ano 2000 estava previsto de que só na Europa o registro

de vendas fosse de US$ 500 bilhões. No Canadá, as vendas tendem a crescer

15% ao ano e no EUA os números chegam a 20%15. Segundo este artigo da

Revista Isto É, dois fatores explicam esse crescimento. O primeiro seria o

desejo de encontrar alternativas aos medicamentos sintéticos, em geral

carregados de efeitos colaterais. O segundo, que nos interessa mais, advém do

respaldo, cada vez mais sólido, que a ciência vem dando aos remédios à base

de ervas.

No entanto, se fica em evidência a constatação de que esses saberes

populares têm fundamento e muitos pesquisadores estão pondo de lado seus

preconceitos e partem para estudos mais profundos sobre o poder medicinal

das plantas, isso não vem acompanhado do reconhecimento dos direitos que

os segmentos populares têm em relação ao uso e controle desses mesmos

saberes e subseqüentes práticas de cura.

As disputas e as tensões sofrem deslocamentos quanto ao alvo a ser

atingido. Não mais a negação e desqualificação desses saberes, mas a sua

expropriação por agências de saúde, laboratórios e instituições outras que,

direta ou indiretamente estão vinculadas ao mercado farmacêutico, um dos

mais rentáveis em todo o mundo, que renova seus poderes às custas do

manancial dos saberes populares, principalmente indígenas e afro-

ascendentes.

                                                
15 Revista Isto É. Nº 1513. 30.09.1998, p. 72. No período de 1996 a 1998, o Herbarium, considerado um
dos maiores laboratórios do gênero no país, registrou um aumento de 20% na venda de medicamentos à
base de ervas.
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Em 1993, a presidente do Conselho Regional de Farmácia, Ana Maria

Carneiro Brasil16, reconhecendo o significativo aumento na procura de

medicamentos naturais e ervas medicinais, não só por procura espontânea da

população, mas até mesmo por indicação médica, formulou a ressalva de que

as ervas devam ser vendidas nas farmácias, para que haja um maior controle

quanto à sua manipulação, procedência e conservação: “Alguns produtos

podem estar contaminados ou sendo vendidos no lugar de outros. Há plantas

medicinais que são conhecidas por nomes diversos que variam de uma região

para outra” 17, afirma no mesmo artigo Ana Maria Carneiro Brasil, reforçando as

pretensões medicinais legitimadas e desqualificando saberes populares em

nome da higiene e das variedades de uso que também são culturais.

Aspectos da fala da presidente do Conselho Regional de Farmácia

chamam a atenção. Primeiro, o espaço que deve ser estabelecido para a

venda desses produtos: a farmácia. O fato dessas ervas serem coletadas ou

cultivadas em jardins ou fundo de quintais, como tradicionalmente ocorreu e foi

a forma desses conhecimentos serem transmitidos de geração à geração,

permitindo sua sobrevivência e possível credibilidade nos meios científicos, fica

excluído do argumento, sendo utilizado para nova desqualificação e

desvalorização de agentes populares. Segundo, a denúncia de fraude no

momento da comercialização, nos tabuleiros e barracas dos ervanários

presentes na cidade:

Alheio ao que pensam os profissionais, o dono da Tenda São José, no

Calçadão de São Pedro, José Carlos Rodrigues de Souza, 32 anos,

garante que conhece a utilidade de cada folha que vende. Ele receita

espinho-cheiroso e mãe-boa para inflamação do ovário e dores na coluna,

canela-de-velho para gastrite e dores no estômago (...)18.

Essa questão, quando suscitada, foi contundentemente refutada pelos

ervanários entrevistados no período de realização do nosso Mestrado19, até

porque muitos, como vimos, adquiriram esse conhecimento ou por tradição

                                                
16 Jornal  “ A Tarde”. 11.09. 1993. P. 05.
17 Idem.
18 Idem
19  NASCIMENTO, Vilma M. Trabalho árduo e liberdade. O cotidiano dos vendedores ambulantes em
Salvador. 1968-1990. PUC-SP, 1999.
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familiar, ou na experiência do fazerem-se trabalhadores enquanto coletores ou

vendedores de ervas. À época entrevistei famílias cujos filhos já trabalhavam

com ervas desde a infância; aprenderam na prática, no fazer cotidiano do

trabalho, ao lado dos pais e parentes , a conhecer cada erva e não raro

prescreve-las a seus clientes, quer para tratamento físico, os chás; quer para

tratamento espirituais, os banhos e “sacudimentos” de limpeza.

Nota-se assim, que os defensores da medicina oficial não perdem seu

caracteres históricos de conhecimento hegemônico, erudito e acadêmico

“traduzido” em novas formas de intervenção no ordenamento da sociedade. Se

por um lado incorporam outro tipo de saber, que não o produzido

“cientificamente’, a relação de poder implícita implica na expropriação desses

saberes. Transparece mais uma faceta nas formas de intervenção nos corpos

físico, mental e social. E, trata-se, mais uma vez, de submeter ao Estado e à

opinião pública a legitimidade do conhecimento médico acadêmico, que

encontra ressonância no âmbito dominante como aquele que detém

competência na manipulação adequada dos remédios naturais.

Outra munição utilizada contra o “uso indiscriminado” dos fitoterápicos

diz respeito à sua toxidade.  Luiz Roberto Couto da Silva20, professor da

Universidade Federal Fluminense (desde 1987 cultiva 72 espécies de plantas

medicinais) afirma que toda planta medicinal é tóxica, se a dosagem for errada

ou abusiva. Em suas visitas às comunidades periféricas, para “trocar”

informações com os chamados mateiros e raizeiros “aconselha” que nenhuma

planta medicinal seja usada por mais de uma semana seguida. Ora, essa

recomendação é sabidamente de cunho popular. Da mesma forma “observa”

ser importante considerar a forma de coleta e o período certo.

Pode-se depreender não se tratar-se apenas de buscar a procedência

do princípio ativo das plantas o que provoca o diálogo desses erveiros e

raizeiros com a academia. Também as “maneiras de fazer, ou manipular e

recitar” constituem-se num imperativo ao sucesso das práticas de cura. Ao

mesmo tempo fica explícita que a preocupação com a toxidade das plantas,

                                                
20 Jornal “Correio da Bahia”. 22.04,1989. Caderno 2, p. 04.
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como é possível perceber,não está ausente na experiência transmitida e

atualizada de geração à geração.

Quanto aos espaços observados para o recolhimento das plantas, o que

aparentemente não tem maiores significados para além do imaginário popular é

contraditado por Maria Thereza Camargo. Trabalhando com informações do

tipo que a ”planta é mais forte quando colhida antes de o sol nascer e só

prestam as folhas caídas no chão”21, a autora acabar informando que tais

procedimentos, entre outros,  têm fundamento, pois é sabido que,

muitas dessas plantas têm no óleo essencial seus princípios ativos e por

serem voláteis, se desprendem com o calor quando expostas ao sol,

perdendo, assim suas propriedades. Quando às caídas no chão, tal fato

tem também seu respaldo científico, visto que muitas plantas só têm

concentrados os princípios ativos depois de secas em ambiente ventilado,

para não serem infestados por fungos22.

Esse é um dado relevante por contrapor-se à idéia de que a medicina

popular constitui-se de restos de um passado de ignorância, negando-a como

um saber fundado em experiências e práticas singulares, onde, empiricamente,

a observação e o intercâmbio cotidiano com a natureza permitiram a

elaboração de terapêuticas fitoterápicas, em observância aos seus efeitos -

forte/fraco-, enquanto promotores ou não de cura.

Torna-se sensível que a farmacopéia popular continuou resistindo aos

remédios de curas ditas mais rápidas e eficazes dos grandes laboratórios.

Exemplares disso são os remédios caseiros de combate à gripe e

subseqüentes complicações, como rouquidão e bronquite. Entravam em cena

os famosos xaropes e lambedores. Xaropes de folha-da-costa, de agrião, de

folha de laranjeira e outras ervas.

Em termos da presença de muitas dessas variadas formas de curar, mas

também de como elas foram ressignificadas e muitas abandonadas, temos que

atentar para a perspectiva de que vários desses remédios caseiros, para

melhor eficácia, eram acompanhados de certos rituais e segredos que

                                                
21 CAMARGO, M. T. op. cit. p. 104.
22 Idem, p.104
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garantiam seus melhores resultados. O doente não poderia tomar

conhecimento dos seus componentes: “Nas enxaquecas crônicas, assim com

asmas cardíacas, ou não, eram debeladas com xarope de urubu ou estrume de

vaca preta. Exigiam somente o maior cuidado para que o paciente ficasse na

ignorância do que continha a garrafada. Era beber crente da cura, sem entrar

em explicações23)”.

Conforme Hildegardes Vianna, certos remédios obedeciam a alguns

cuidados antes de serem ministrados, a exemplo de certas garrafadas serem

enterradas de boca para baixo ou para cima, conforme orientações ditadas

pela experiência fundada nas tradições do exercício dessas práticas de cura

populares. Tais medicações deviam ser observadas com respeito e

obedecendo a uma contagem rigorosa de dias. Alguns, ainda, tinham que ser

usados com pausas estratégicas, na base de 21 dias para sete de descanso,

ou no equilíbrio de sete semanas de espera, para aparecerem os resultados.

Interessa notar que essas memórias das artes de curar em Salvador

remontam a primeira metade do século passado, quando ainda estavam

presentes práticas de cura existentes no período colonial e consideradas em

desuso pela população, como os lambedores de “jasmim” de cachorro, fel de

boi e esterco de vaca, por exemplo. No século XVIII imputava-se poder de cura

aos excrementos de animais, sendo que gatos, vacas, cachorros, além de

pássaros, tinham suas fezes aproveitadas em uma série de composições

farmacêuticas.

Segundo Márcia Ribeiro24, a ingestão de excrementos foi uma prática

que se perdeu nos tempos. Pelo que Hildegardes Vianna recuperou em

Salvador da primeira metade do século XX, essas práticas não se perderam

totalmente para sua população, embora seu emprego não fosse banalizado,

ocorrendo apenas em casos excepcionais e envoltos no mais rigoroso sigilo

para o paciente. O ar de mistério em torno desses remédios constituía-se numa

                                                
23 VIANNA, H. Antigamente era assim. Rio de Janeiro, Record: Salvador. Fundação Cultural do Estado
da Bahia, 1994, p.214. (grifos nossos)
24 RIBEIRO, M. M. A ciência nos trópicos. A arte médica no Brasil do século XVIII. São Paulo.
HUCITEC, 1997.
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das garantias de cura. O que é ilustrativo de como práticas antigas são

ressignificadas pelos indivíduos em seu cotidiano.

Mas qual a origem dessa relação entre ingestão de excrementos e cura?

Conforme Bakhtim25, os excrementos, no universo popular europeu, eram

considerados como elementos essenciais para o corpo e para a terra. Por meio

deles, conforme entende Márcia Ribeiro26, o homem tinha a sensação de que

sua materialidade e corporeidade estavam ligadas indissociavelmente à terra.

“O excreto era considerado então elemento regenerador da vida”27.

A autora apresenta, ainda, outra possibilidade de explicação: a cura

punitiva. “Limão, sal, fogo, urina, fezes, eram sempre indicados nos casos de

cicatrizações complicadas e de outros males difíceis de aplacar”. Nesse

aspecto, Hildegardes recupera algumas práticas dolorosas em Salvador,

especialmente para o tratamento de reumatismo. Entravam em cena as

fomentações, algumas usadas até hoje por segmentos das camadas

populares, a exemplo da Beladona, sebo de carneiro e outros produtos. Não

raro as fomentações eram acompanhadas de banhos de folha de nogueira,

eucalipto, cajazeira ou girassol. Nos casos mais graves complementava-se

com sinapismo:

Sinapismo que aliviava a dor, mas se mal aplicado produzia queimaduras.

À base de mostarda, servia para dores no peito, nos rins, nos membros. Se

permanecia mais de dez minutos sobre a pele, causava queimaduras pela

ação causticante que possuía. Mas os mais exagerados desculpavam o

mal que fazia pelo bem que produzia, pedindo para ficar mais um

bocadinho. O sinapismo virava vesicatório28

A permanência das práticas de cura populares, em certas situações

combinadas com rituais de religiosidades afro-brasileiras, possibilitou o

estabelecimento e afirmação de territórios específicos ao comércio de ervas na

cidade. O que elaborou uma rede de relações sociais, desde a coleta/colheita

desses produtos até sua distribuição e consumo. E isso sem perder de vista os

                                                
25 BAKHTIN, M. A cultura popular na Idade Média e no Renascimento. São Paulo, HICITEC, 1987.
26 RIBEIRO, M. M. Op. cit.
27 Idem
28 VIANNA, H. Op. Cit. P.221.
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espaços onde atuam os agentes de cura, a exemplo do espaço doméstico

onde é exercida a chamada “medicina caseira”, o território dos curandeiros,

benzedeiras ou mesmo o espaço dos terreiros de candomblé.

Ou seja, ao longo da pesquisa o grande desafio foi trazer à tona modos

de vida dos protagonistas da pesquisa, buscando apreender como, em seus

cotidianos, vivenciaram suas crenças e valores, modos de trabalho, bem como

percepções de mundo e práticas de cura na cidade. Nesse sentido, as fontes

foram trabalhadas na perspectiva de revelarem as relações entre os sujeitos da

pesquisa, como entre estes, o meio ambiente e os circuitos de poder na cidade

de Salvador. Por meio de suas formas de sociabilidade, de suas relações com

a natureza  e de práticas culturais procuramos aproximações a sentidos de

“costumes” no cotidiano desses habitantes de uma cidade em acentuada

metropolização.

A persistência e preservação de variadas práticas populares de cura têm

articulado na cidade, redes de relações de trabalho que possibilitam a

resistência dessas práticas médicas, como o comércio específico das ervas,

que constitui todo um universo material simbólico de tradições nas artes de

curar. E que, como vimos, territorializou espaços específicos à oferta desses

gêneros. Esta atividade, como outros serviços, possibilita as condições

materiais de reatualização e renovação de universos simbólicos afro-

ascendentes, que detalhadamente trataremos posteriormente neste estudo.

Ainda instigou-nos a investigar, nessas práticas de vendas, as origens

da opção pela atividade. O que, no contexto do pequeno comércio fixo e

ambulante, levou a escolha pela venda desses produtos, além, obviamente, da

procura garantida que esses gêneros têm na cidade, independente da disputa

imposta pela medicina erudita. Tal caminho revelou a existência de tradições

familiares no comércio de ervas da cidade de Salvador. Como o conhecimento

das variadas ervas e respectivos usos são incorporados por esses

vendedores? Quais as rotinas de trabalho? Como é o fazer-se dessa atividade

enquanto experiência própria de um trabalho bastante específico? Como essa

atividade tem sido regulamentada pelo poder municipal? E, ainda, como esses

gêneros chegam ao mercado?
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A urbanização, restringindo os espaços de coleta, impôs aos sujeitos

sociais ligados a essa atividade e geralmente moradores de bairros periféricos

do chamado Miolo de Salvador, a deslocamentos até mesmo para outros

municípios, como Camaçari, Simões Filho, Candeias e outros (ver figura 8).

A primeira comunidade onde foram localizados coletores de ervas e

agentes outros que preservam práticas populares de cura na cidade

encontramos no bairro da Palestina. No caso desse bairro, melhor seria dizer

coletoras, pois são mulheres que sobrevivem e sustentam suas famílias por

meio do cultivo, coleta e venda dessas ervas, elaborando modos próprios de

trabalho e de solidariedade grupal.

Até hoje conservam horários específicos para embrenharem-se nas

matas; mantêm certos rituais, a exemplo de pedir licença à “Dona das Matas”,

antes de adentrarem o espaço de trabalho:

(...) A gente fala assim, eu mesmo falo assim: Dona da Mata,

licença

A gente fala assim (...) E agradece (...) Têm uns que botam

dente de

Alho. Quando eu me lembro eu boto dente de alho no

bolso,quando eu  não lembro eu não boto nada29

Indagada acerca desse hábito, Dona Eunice respondeu ser esse um

costume do interior. “Diz que é Caipora”, completou seu José Antônio de

Souza, um dos primeiros moradores do bairro da Palestina, que tem uma

venda de produtos naturais em garagem no bairro da Palestina. Diz que bota

masca de fumo no toco pra ela, não é? Intercedeu Dona Eunice.30 Percebe-se

a interpenetração de crenças indígenas e africanas. Como o “agradecer” o que

faz lembrar o pagamento para Ossanhe.

Procurando apreender a presença dessas práticas, com suas tramas  e

simbólicas, em certos casos, mais que “sobrevivências”, essas expressões e

representações culturais migraram para a cidade com esses sujeitos sociais e

                                                
29 Depoimento de Dona Eunice Farias,coletora de ervas, 39 anos,natural de Bonfim de Feira.
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foram ressignificadas em territórios urbanos, para  proteger as coletoras em

seu espaço de trabalho, o mato. Essas mulheres, identificadas na comunidade

como “mateiras”, constituem um segmento de trabalhadores específicos e

muito próprios do bairro da Palestina.

Já na feira de São Joaquim, os fornecedores desses gêneros variam em

termos de sexo e de idade, enquanto no tocante ao bairro da Palestina, a

atividade é eminentemente feminina e coletiva. Saem para o trabalho em grupo

e se auto protegem, seja dos perigos visíveis, atinentes à atividade, seja dos

perigos “invisíveis”, onde pedir licença à “dona das Matas” torna-se condição

indispensável. A ausência masculina nessa atividade justifica-se pelo fato de

que, até onde foi possível investigar, existe uma explicita resistência masculina

ao exercício dessa atividade no bairro da Palestina.

Daí, a investigação foi orientar-se para a apreensão de alguns aspectos

específicos do fazer-se do trabalho dessas “mateiras”: a ferramenta básica de

trabalho, como embalam os gêneros coletados, como os transportam até o

mercado e quais as práticas de proteção e ajuda mútua elaboradas no contexto

desse trabalho. Quanto à marcha de trabalho pela manhã, o depoimento de

Dona Eunice é fundamental:

A gente sai daqui junto, chega lá junto. Separa, Uma vai para um canto,

outra vai para outro.Chega no mato, uma entra no lado,um entra em outro,

porque não acha tudo assim junto assim num lugar.Uma entra aqui, outra

entra ali.Ai pronto, vai catando,catando.Quando pensa que não, sai os

carrego.Se ajunta naquele local que ta tirando e juntando, depois faz os

carrego e vai   embora .31

Chama a atenção, nos corpos dessas coletoras, as mãos calosas e

extremamente machucadas pelo exercício destas atividades, como as unhas

impregnadas de fungos. Não usam luvas e enfrentam também outras

dificuldades: “Nós não usa luva não. Tem vez que a urtiga passa

na gente, que a gente chega toda cortada, empolada. E as formiga braba que

                                                                                                                                              
30 Idem.
31 Idem.
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morde a gente. Maribondo morde a gente e a gente vem com um olho fechado

e outro aberto”32

Outros desafios são enfrentados, a exemplo da escalada em árvores

altas para ter acesso a suas folhas: “Sobe. Quando a gente acha um pé de

árvore, que dá para vender na feira. Nós sobe... Aroeira”.33 Esse depoimento

foi corroborado pelo de Dona Lúcia: “Ubaúba mesmo é bem alta”.34 Pelas

dificuldades óbvias do fazer desse trabalho essas “mateiras” tecem entre si

redes de solidariedade e sociabilidade:

A gente conversa, a gente dá risada.Se a gente fica zangada, a gente fica

alegre, a gente canta.A gente espalha.Se uma vai para um lugar, uma fica

num canto que tem outro. Qualquer coisa uma tá assoviando pra outra. É

assim que nós vive trabalhando nas folhas, cada uma fica assim num

lugar.35

Aspecto importante a salientar é que um contingente significativo dos

moradores do bairro constitui-se de migrantes, o que faz supor que essa

vocação “fitoterápica” não ocorreu aleatoriamente. As pessoas entrevistadas,

de uma maneira geral, deixam claro que essa cultura foi recriada no espaço

urbano, mas suas origens são rurais ( ver figura 9):

“A Palestina é composta de pessoas que vêm de Nazaré das Farinhas,

São Felipe, Maragojipe, Conceição do Almeida. De todas as cidades do

Recôncavo baiano tem gente aqui na Palestina. Aqui, bem pouca gente

tem nascido em Salvador. O povo aqui todo são do interior (...)”36

Quanto ao possível caráter predatório destas atividades, esboça-se no

bairro uma consciência de preservação ambiental por parte dessas coletoras

de ervas, no sentido de agredirem ao mínimo possível seus espaços de

trabalho, ou evitando a coleta de plantas muito novas, ou de extirpá-las pela

raiz, impedindo eventuais reflorescimentos.

                                                
32 Depoimento de Dona Marinalva dos Santos, 38 anos, natural de Santa Inês, coletora de folhas e
moradora na Palestina desde os 20 anos.
33 Idem.
34 Depoimento de Dona Lúcia Bispo de Jesus, 46 anos, natural de Conceição do Almeida,coletora de
folhas e moradora na Palestina há 21 anos.
35 Depoimento de Dona Marinalva dos Santos, coletora de ervas.
36 Depoimento de seu José Antônio de Souza. 65 anos, vendedor de produtos naturais e ervanário,
morador da Palestina há 30 anos.
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O uso dessa farmacopéia popular, ofertada em espaços definidos da

cidade de Salvador, liga-se também a determinados efeitos produzidos pelo

uso de remédios, como os que se propõem a provocar aborto, acelerar partos

e curar impotência. Ou os indicados para doenças propriamente ditas:

remédios para queimadura, febres, feridas, reumatismos, estados anêmicos,

dores de cabeça, cólicas intestinais ou menstruais, entre outras. O

aproveitamento dessa medicina popular incorporou, especialmente, elementos

de culturas de tradição africana, distinguindo-as de outras regiões do país  e

mesmo do resto do estado da Bahia.

A medicina caseira constitui-se e reproduz-se, principalmente, pelas

ervas que tinham à mão nos quintais, como na flora presente na paisagem

urbana. O impacto ambiental resultante dos diversos projetos “modernizantes”

postos para a cidade de Salvador reduziu, substancialmente, esses espaços. O

mercado informal foi uma das respostas possíveis de acesso ao incontável

número de ervas necessárias à preservação dessas práticas populares de

cura, que sempre envolveram problemas físicos e/ou “espirituais”.

No bairro da Palestina a paisagem, marcadamente herbária, revela

sobrevivências da antiga cidade, onde a jardinagem de plantas, mais utilitárias

que ornamentais, caracteriza o dia-a-dia das camadas populares. Distante dos

centros urbanos e também dos centros oficiais de atendimento à saúde

pública, a farmacopéia popular, de acesso mais democrático à população

parece expressar a permanência de formas próprias de cuidar do corpo e da

mente. Diferente da medicina acadêmica, os indivíduos tratados por

experiências transmitidas geração à, geração, têm um conhecimento do corpo

e de suas formas de tratá-lo que não sofreu abalos com o distanciamento entre

paciente e saber médico, resultante da medicina acadêmica.

Foucault chama a atenção para a grande invenção do século XVIII: o

médico do hospital, mais “sábio” quanto maior for sua experiência hospitalar.

No espaço da clínica, que difere até mesmo do antigo médico da consulta

privada, seu significado advém de sua organização como lugar de produção e

transmissão de conhecimento individualizante.
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Pela disciplinarização do espaço médico, pelo fato de se poder isolar cada

indivíduo, colocá-lo em um leito, prescrever-lhe um regime, etc., pretende-

se chegar a uma ação individualizante. Efetivamente, é o indivíduo que

será observado, seguido, conhecido, curado. O indivíduo emerge como

objeto do saber e da prática dos médicos (...) O indivíduo e a população

são dados simultaneamente como objetos de saber e alvos da intervenção

da medicina, graças à tecnologia hospitalar”37

A prática do autodiagnóstico (ou diagnóstico familiar), como etapa inicial

da conduta terapêutica de tradição popular, sente-SE invadida. Se na medicina

erudita o paciente é passivo, limitando-se a apresentar uma queixa ao médico,

que tem o poder de identificar e diagnosticar a doença a partir dessas queixas

e prescrever um tratamento conforme o tipo de mal que identificou; na

medicina popular, os pacientes e sua família, por meio da experiência

depositária em saberes ancestrais, possibilitam E transmitem formas de

conhecimento do corpo, de suas interações com os de outros e com elementos

da natureza, que costumam estabelecer seu próprio diagnóstico.

No caso de Salvador, o que não deve ser compreendido como uma

exclusividade desta cidade, a diversidade de suas matrizes culturais também

miscigenou práticas médicas populares.  Mas há que se considerar, ainda,

que, no cotidiano da cidade, o recurso à medicina acadêmica ou popular não

resulta em comportamentos excludentes. Ou seja, a tradição cultural da

cidade, se no aspecto religioso permitiu a prática de diferentes religiões por um

mesmo indivíduo, situação hoje posta em cheque pelas pregações

pentecostais, também nas artes de curar não é raro o recurso a diferentes

categorias de especialistas e, conseqüentemente, a escolha do tratamento a

ser seguido.38

Nessa perspectiva, a tradição oral emergiu como um dos principais

pilares da pesquisa. A velocidade das mudanças que têm ocorrido na cidade

                                                
37 FOUCAULT, M. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 1993, p.111.
38Os pacientes e suas famílias (...) são assim agentes ativos engajados na procura de um tratamento
utilizando e manipulando de forma eclética todos os recursos e todas as alternativas terapêuticas
disponíveis (medicina caseira à base de plantas, xamanismo, culto dos santos, medicina ocidental, etc.)
BUCHILLET, D. Antropologia da doença e os sistemas oficiais de saúde. In BUCHILLET, D Op. Cit, p.
34
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constitui um fato; no entanto, ou principalmente por isso, importou apreender e

preservar certas continuidades. Numa sociedade de constantes apelos às

mudanças, às comodidades do progresso, à “infalibilidade” da ciência, o que

mantém vivos componentes da cultura popular? Seria a mera exclusão ao

acesso dos benefícios do mundo moderno? Na cidade de Salvador, essa trama

de relações que envolve comércio e consumo desses gêneros esgota-se no

âmbito das camadas populares? O fato desses sujeitos representarem

significativas parcelas da população constituídas em culturas orais, possibilitou

a presença e a força da oralidade como principal fator de preservação dessas

tradições?

Indagações que remetem a outra questão, que diz respeito à oralidade e

a necessidade de romper com a tradição historiográfica do tempo serial, da

precisão evolutiva dos calendários. Há bem mais a ser investigado do que

somente as mudanças. E, nesse sentido, perceber que outros tipos de tempo

são utilizados pelo homem torna-se responsabilidade de historiadores,

antropólogos, médicos e seus diferentes agentes na sociedade e no âmbito do

Estado.

Não só o conhecimento e o controle do próprio corpo por esses

segmentos sociais da cidade expressam resistências política, social e cultural à

medicina erudita. As atividades de cultivo e coleta instituem tempos e ritmos

próprios ao cotidiano desses agentes sociais. Nesse amalgama de relações

sociais, a memória dos tempos idos, muitas vezes ligada a vivências no

interior, constituídas comunitariamente, revelam-se e preservam-se em

contextualizações coletivas:

No interior a gente plantava. A planta pra chá, a gente planta sempre. A

gente tem que plantá um pé de folha de chá no quintal, sempre tem que

plantar. Aprendi lá, a gente plantava. 39

(...) acreditam mais nas plantas, nas ervas, do que nos próprios remédios

químicos né? Então as ervas, as plantas faz milagre e esse povo da roça

tem esses conhecimento, né?

                                                
39 Depoimento de dona Eunice Faria, coletora de ervas, moradora da Palestina há 23 anos.
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(...) È que a Palestina é um bairro constituído por pessoas que vêm do

Recôncavo, do interior, e sempre esse povo do interior é aquela maneira

de se curar com as plantas, porque a saúde publica, médico não existe

nessas cidades do interior e sempre esse povo, que vem tangido de lá pra

cá pelo destino ou a sorte, então se valem mesmo é das plantas. Que as

plantas faz milagre, as plantas tem poder de curar. E esse povo são

pessoas que pesquisava a vida toda por dentro da natureza, o que a terra

é capaz de produzir (...)40

É possível apreender, nesse último depoimento, de seu José Antônio,

uma série de questões a serem aprofundadas sobre a medicina popular,

enquanto alternativa à ausência da medicina oficial e mesmo enquanto prática

tradicional de cura em Salvador.  Como ainda, sentidos e significados que são

atribuídos a essas práticas de cura, entendidas mesmo como “milagre”, ou

seja, o tratamento, para essas pessoas, não é exclusivamente material e físico.

Conforme Charles Santana:

De diferentes maneiras, essas imprevisíveis inter-relações apontam a

reinvenção de viver em Salvador. De toda a sorte, elas surgem como

opções para conquista da permanência, quer seja no passado, quer seja

no presente, de quem se encontra no meio de adversidades e tem os

caminhos da roça como uma possibilidade permanente aberta (...)41

E no contexto relacional da cidade de Salvador, essas representações

de modos de viver e trabalhar são indelevelmente marcadas em confronto com

outros modos, que têm que estar em contato e às vezes em oposição. Daí,

elaborarem, culturalmente, uma linguagem própria, entremeada de traços

urbanos e de “caminhos da roça”. A oralidade, é certo, constitui a matriz do

processo, sem perdermos de vista que, no âmbito do cotidiano desses

protagonistas, as linguagens gestuais e orais estão prenhes de representações

simbólicas enraizadas em suas experiências e tradições.

Daí preocupações da pesquisa em acompanhar como esses sujeitos

vivenciam a realidade e lhes atribuem significados. E também apreender, como

essa realidade, historicamente experimentada, projeta-se em suas

                                                
40 Depoimento de seu José Antônio de Souza.
41 SANTANA. C. D’Almeida. Linguagens urbanas, memórias da cidade: vivências e imagens da
Salvador de migrantes. Tese de Doutorado apresentado à PUC-SP em 2001. p. 76.
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representações sociais.  Como esses agentes sociais percebem o vivido e lhes

conferem sentidos, evidenciando realidades historicamente situadas? Nesses

procedimentos, é impossível diferenciar o empírico, o natural, ou o

objetivamente eficaz, do mágico, religioso, sobrenatural ou simbólico.

Conforme Augé, “os resultados da experiência se inserem na lógica simbólica

e a lógica simbólica nunca contradiz a experiência e, mesmo, se fundamenta

parcialmente nela”42.

Neste sentido, já no tocante à nominação, torna-se revelador, na cidade

de Salvador, a relação entre os males físicos e/ou espirituais e determinadas

ervas, como abre-caminho, vence-demanda, vence-tudo, tira-quizanga, vence-

batalha, tira-feitiço, tomba-tudo. São ervas utilizadas para banhos cujo nomes

são indicadores de seus fins. A combinação dessas com outras ervas,

produzem diferentes tipos de banhos, conforme a intensidade do problema a

ser resolvido e número de dias a serem tomados. Sem perder de vista

observância a determinados tabus que são  fundamentais:

Depois de dar banho não faz aquilo (risos). Mas tem que falar, né? Claro,

né? Claro que não pode trabalhar lá embaixo, né? Dar uns beijinhos pode,

mas trabalhar lá embaixo não pode. É proibido porque senão tira, quebra a

força do banho e quebra a força da pessoa.43

Nesta perspectiva, investigar em Salvador, as variadas práticas de cura

vivenciadas pelos moradores da cidade, bem como as representações sociais

que elaboram acerca de saúde e doença do corpo, significou considerar as

relações entre mundos físicos e universos simbólicos que permeiam diferentes

viveres na cidade. Nesse sentido, buscamos circuitos de relações sociais que,

no âmbito de práticas médicas de tradições populares, possibilitaram formas

de preservação de hábitos, crenças e costumes afroascendentes na cidade, a

exemplo dos ervanários e de como ervas, raízes sementes e entrecascos

chegam até suas bancas de comercialização.

Este caminho trouxe à tona sujeitos que fornecem esses gêneros aos

vendedores de ervas do centro e das feiras livres da cidade, descortinando

                                                
42 AUGÉ, M. Op. it, p.31.
43 Depoimento de Núbia de Jesus, ervanária do Largo Dois de Julho, entrevistada em 05/11/98.
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outras cidades: as dos bairros periféricos. São as cidades anônimas e

praticamente esquecidas pela mídia, pelos poderes públicos e por boa parte

dos soteropolitanos, constituídas por bairros como Valéria, Palestina. Águas

Claras, frutos da lógica excludente e hierarquizadora da sociedade que

também produz hierarquias entre os bairros e no interior destes.44

Entretanto vale destacar hierarquizações de outra ordem, advindas da

tradicional tensão, fruto de disputas e rejeições à medicina popular que

atravessa processos de transformações. Nas últimas décadas, as classes

médicas e entidades afins voltaram-se, outra vez, para o uso das plantas

medicinais como forma de medicina alternativa e de baixo custo. Teixeira

informa que em 1978, na 31ª Assembléia da Organização Mundial de Saúde

(OMS), foi assinado um documento recomendando seus países membros a

estudarem as plantas em busca do barateamento da medicina. Porém o que

ressalta, lembra Teixeira, não são  apenas os custos que a medicina caseira

traz como vantagem, e sim que as plantas medicinais agem nos organismos

por meio de um complexo de substâncias biológicas ativas ou aparentemente

inativas:

foi descoberto nos últimos anos que muitas plantas, além de substâncias

ativas primárias, contém uma série de outros compostos biológicos, alguns

dos quais reagem na biossíntese das proteínas. Isso explica o porquê dos

efeitos dos produtos químicos extraídos dela.45

Esse reconhecimento da medicina natural tem mobilizado instituições

públicas e particulares a investirem em pesquisas quanto a conhecimentos e

usos de plantas medicinais, embora os caminhos e intenções nem sempre

sejam muito louváveis. Por exemplo, atualmente vieram à tona antigas práticas

de biopirataria, travestidas por um componente novo, fruto da globalização. O

                                                
44 Para aprofundar essa questão ver NEVES, M. S. O  povo na rua. Um conto das duas cidades. In:
PECHMAN, R. M. Olhares sobre a cidade. Rio de Janeiro: UFRJ, 1994. E, ainda, “as cidades
desenvolvem suntuosamente uma linguagem mediante duas redes diferentes e superpostas: a física, que o
visitante comum percorre até perder-se na sua multiplicidade e fragmentação, e a simbólica, que a ordena
e interpreta (...) há um labirinto das ruas que só a aventura pessoal pode penetrar e um labirinto dos signos
que só a inteligência raciocinante pode decifrar, encontrando sua ordem”. RAMA, A. A cidade das letras.
São Paulo: Brasiliense, 1985, p. 53.

45 TEIXEIRA, Z. S e outros. Plantas medicinais mais conhecidas na comunidade previdenciária e a
realidade quanto ao seu uso. In: BRUCHILLET, D. Op. Cit. P. 384
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Brasil, vítima tradicional, procura envidar esforços no sentido de combatê-las

por meio de acordos internacionais quanto ao registro de patentes. Embora

acompanhar essas preocupações não seja objeto de nossa pesquisa, essas

discussões não deixam de suscitar algumas indagações, como por exemplo:

as drogas ou terapias baseadas na sabedoria popular, se patenteadas, a quem

cabe controlar os direitos de patente?

As evidências quanto ao baixo custo do tratamento médico por

terapêuticas alternativas vem sendo sistemática e globalmente incorporadas à

lógica do mercado. “Algumas organizações de saúde nos Estados Unidos da

América decidiram por iniciativa própria pagar tratamentos quiroterápicos,

massoterapia, ioga e certos remédios fitoterápicos”.46 E os analistas da

industria médica nesse país vêm atestando que adeptos desses tratamentos

alternativos tendem a ser mais saudáveis que o paciente mediano e custam

menos aos planos de saúde.

Não se pode perder de vista pressões das populações de todo o mundo

ao reconhecimento da medicina alternativa. Quarenta e um estados

americanos, atualmente, exigem que as seguradoras cubram tratamentos

quiroprático47 e seis que as seguradoras cubram acupuntura.

No Brasil, há algum tempo o tratamento homeopático já tem cobertura

por planos de saúde e o SUS também já o incorporou ao seu atendimento.

Recentemente, tratamentos alternativos como acupuntura, fitoterapia e

termalismo, além da homeopatia, acabam de ter o valor terapêutico

reconhecido pelo Ministério da Saúde, legitimando sua adoção pelas unidades

de saúde do Sistema Único de Saúde – SUS.48

A identificação de variadas agências de cura na cidade de Salvador

acabou nos reportando a M. Andréa Loyola, quando enfatiza que a

                                                
46 ROOT-BERNSTEIN, R. e M. A incrível história dos remédios. Rio de Janeiro: Campus, 1998, p. 261.
47 Segundo informes do Centro Antônio F. Alves, a quiroprática é uma ciência, uma arte e uma filosofia
que tem como objetivo favorecer o desenvolvimento e expressão natural da vida, o mais possível em cada
individuo. E como tal utiliza poderes naturais e inatos de recuperação do corpo humano para restaurar e
manter a saúde e o bem estar, ele próprio, através da redução ou eliminação da subluxação ou
interferência do sistema nervoso, principalmente na coluna vertebral, sem a utilização de medicamentos
ou cirurgia. Maiores informação no seguinte Site: www.quiropratica.com
48 Revista Saúde. ED. Abril, julho , 2006, p.
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compreensão desse conjunto de terapêuticas, tem sido tradicionalmente

definida a partir do pressuposto que se estaria lidando com:

Conhecimento e técnicas terapêuticas residuais ou ‘sobreviventes’ de uma

época passada, que tendem a desaparecer com a difusão e extensão da

medicina oficial. Quando resistem, é devido à ignorância, superstição ou

fanatismo das populações que as utilizam, resistência esta que a

erradicação do analfabetismo e a expansão do sistema escolar devem

banir com o tempo.49

Acompanhando sua crítica, consideramos a questão ainda em outra

perspectiva: como o conhecimento dessas práticas que existem e resistem,

não somente nos centros urbanos e nas regiões mais “desenvolvidas” do país,

são responsáveis pela cura de numerosas doenças que o sistema oficial de

saúde não consegue absorver, nem os médicos explicar?

A persistência dessas formas populares de cura, em constante tensão

com a medicina oficial, as relações entre os diferentes sistemas de cura não

deixam de evidenciar tensões entre diversos agentes sócio-culturais que

traduzem, de formas particulares, as injunções entre segmentos sociais e

universos culturais em contínuos intercâmbios. São expressões de poderes

que também ocorrem no âmbito das imbricações entre corpo, saúde, doença e

competência nas artes de curar:

 (...)Meu pai trabalhava na lavoura e morreu com 104 anos de idade e

nunca foi em médico, não dependia de médico para nada. Minha mãe

morreu com 95 anos, teve sete filhos todos homens (...) Meus pais além de

trabalhar na lavoura usava também os remédios naturais, as plantas. As

mulher quando tinham menino, né? Quando iam parir preparavam o litro

da meladinha (...)50

Nesse sentido de distanciamento quanto a práticas hospitalares e da

medicina instituída, seu José Antônio relata suas experiências familiares de

medicina popular desfiando uma série de receitas acerca das variadas

terapêuticas para curar a barriga d’água, a hidropisia.

                                                
49 LOYOLA, M. A. Medicina tradicional e medicinas alternativas. In. BUCHILLET, D. Op. Cit, p.125
50 Depoimento de Seu José Antônio de Souza.
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 os médicos desenganam o doente, ou se for rico internam, furam a

barriga, puxa a água, não puxa tudo porque se puxar morre. E se for

“pobrezinho” eles passam uma receita mentirosa e diz assim: é

lamentável, vá usando esse remedinho lá, você não ficar bom (...)”51

Sua fala ainda explicita a sua consciência de como as diferenças de

classe impõem formas de acesso desiguais aos serviços de cura oferecidos

pela medicina erudita aos diferentes setores da sociedade, conforme recursos

pecuniários e posição social. Para curar hidropisia, sua receita conduz ao

tempo da colheita, onde a cana de milho deve ser colhida de um ano para

outro, e a folha de ubaúba, que deve ser cortada às cinco horas da manhã. Há

toda uma prescrição quanto aos cuidados e período de colheita das plantas e

raízes. Não basta apenas tomá-las, os cuidados determinam a garantia de sua

eficácia.  Enfim, como a sociedade letrada, desenvolvida, avançada, dialoga

com essas práticas “sobreviventes de um passado de ignorância e

analfabetismo”?

Esta é a Salvador desconhecida para a maioria de seus moradores de

elite; mas para a população desses bairros novos que refizeram identidades

próprias, não apenas fruto de lutas pelo direito à habitação, transporte e outros

beneficiamentos, mas também quanto à paisagem que traz marcas específicas

a esse locais. A presença das ervas medicinais, ou para fins espirituais, é

francamente visível nos jardins, quintais e cercas-vivas, no entorno das casas,

revela suas crenças, sensibilidades, modos de vida e de trabalho, distinguindo-

os na vida urbana de uma Salvador plena de múltiplos sinais de reinvenções

de Áfricas. Embora a lógica do mercado também esteja orientando as

atividades para ofertarem esses gêneros, nota-se a presença de certas

tradições transmitidas boca a ouvido desde tempos coloniais.

Emilio Bonvini ao estudar tradições afro-descendentes no Brasil,

enfatiza a relação entre a palavra e o sagrado: “Parece-nos que existe, em

primeiro lugar, o valor intrínseco atribuído à palavra. Em razão das forças

ocultas nela depositadas, ela é considerada, na sua formulação e na sua

                                                
51 Idem
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proferição, como um agente ativo, eficaz”.52 Na tradição oral africana a palavra

é sagrada, constituindo-se em força vital. Da mesma forma que mantém a

ordem do universo, pode desencadear forças desestruturadoras, se proferidas,

por exemplo, em local e hora equivocados. E esta herança africana nos é

legada e reelaborada desde espaços-tempo das experiências sociais

específicas de africanos escravizados e seus descendentes no Brasil.

Conforme Bonvini;

“Esta herança é constituída de inúmeras ‘palavras organizadas’: fórmulas,

rituais, rezas, cantos, contos, adivinhações, provérbios... algumas em

línguas africanas, e outras, as mais numerosas, em português. Através

destas ‘palavras’ é bem uma alma africana que sobreviveu e que vive

ainda hoje no Brasil”53

Nos depoimentos das coletoras de ervas fica explícito que o uso das

folhas, para cura ou nos rituais do candomblé, associa-se a uma série de

prescrições e interdições desde o ato de sua coleta:

“Cada planta deve ser colhida em condições particulares. A pessoa

encarregada deve ter seu ‘corpo limpo’, ou seja, ela abstém-se de relações

sexuais na noite precedente. Ela penetra, então na mata após ter

cumprimentado a divindade masculina das folhas com palavras

apropriadas. Em seguida ela deve se abster de pronunciar o nome de

certas folhas, pois elas poderiam se esconder e seria impossível colhê-las

(...)”54

Nessa perspectiva, embora o mercado seja a finalidade dessas

coletoras de ervas, nota-se que certas tradições não foram rompidas, a

exemplo do ritual para adentrarem as matas. E, embora esta atividade tenha

“se profissionalizado”, uma vez que o acesso dos consumidores ocorre mais

via mercado, esses rituais são ressignificados, dando-lhes nova vitalidade. Por

exemplo, nas bancas e barracas dos ervanários, esses produtos estão por

princípio, expostos; no entanto, o ato de adquiri-los reproduz toda a ritualística

tradicional do permitido e do interdito, como após ter adquirido certas ervas, ao

                                                
52 BONVINI, E. Tradição oral afro-brasileira, as razões de uma vitalidade. In: Projeto História, São
Paulo: EDUC, junho, nº22, p.42.
53 Idem, p.40
54 Idem, p. 43
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levá-las para casa, não devem ficar expostas aos olhares e “energias” de

outras pessoas, pois isto lhes retira a “força vital”, necessária à consecução

dos fins para os quais foram adquiridas pelo seu usuário.

No que diz respeito à cultura de Salvador, vem à tona uma etnobotânica

fruto das recriações possíveis das religiões africanas na cidade. Na lógica do

sistema etnobotânico do candomblé, o culto está associado à prática religiosa

que expressa um esforço terapêutico orientado para conservação, promoção

ou restauração da saúde e do bem-estar dos iniciados, adeptos e clientes.

Nesse contexto, Ordep Serra55 destaca o que denomina de “liturgia das folhas”,

itens vegetais que funcionam como elementos de um código sacramental e

como fármacos. Ainda conforme Serra, “os religiosos dos terreiros afirmam:

sem folha não tem orixá... Sem Ossâim não se faz nada no candomblé”.56 Ao

que confirma Bonvini: Cada folha deve ser cumprimentada com palavras rituais

especiais que as tornam sagradas. É pela virtude destas palavras que as

folhas tem força. Sem elas as folhas não podem ter efeito...57

Seja no candomblé jeje-nagô, seja na liturgia da farmacopéia, as folhas

são as partes do vegetal mais sistematicamente empregadas, resultando,

segundo Serra, vulgarização do termo folha nos terreiros, como equivalente a

vegetal. No tocante aos “vegetais”, muitos tem emprego sacro no candomblé,

uma vez que, entre as suas diversas oferendas alimentares, seus códigos

combinam a preparação de vítimas sacrificiais com as de prato a base de

plantas rituais.

Nesse sentido, a antinomia doenças mentais/doenças espirituais é

emblemática da relação entre médico/pacientes sendo alheios às

representações produzidas sobre corpo e saúde, entre os adeptos do

candomblé. Em seus rituais, tratam de doenças espirituais que os médicos não

só desconhecem e não compreendem, mas também não curam.

                                                
55 SERRA, O . A etnobotânica do candomblé nagô da Bahia. Cosmologia e estrutura básica do arranjo
taxonômico. O modelo da liturgia. In: CARDOSO, C. E BACELAR, J. Faces da tradição afro-brasileira.
Salvador, CEAO, 1999.
56 Idem, p. 301
57 BONVINE, E. Op. Cit. P. 43
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Seria então a loucura o nome atribuído pelos médicos a doenças

espirituais que não podem curar? Acrescenta-se a esta situação uma série de

outros desequilíbrios cotidians que, nos meados do século passado, tinham o

seu conhecimento respaldado na experiência e na tradição: mau-olhado,

ventre-caído, espinhela-caída ou peito- aberto, mal-do-vento, mal-da-praia,

incluíram-se no grupo de doenças cuja cura é competência de rezadores ou

pais e mães-de-santo.

Conforme tradições populares, mais especificamente as de origens afro-

brasileiras, nem sempre a relação corpo/saúde esgota-se em si mesma. A

doença é também compreendida como ruptura do equilíbrio entre o homem e o

cosmo. “A doença é considerada desta feita como efeito de uma desarmonia

entre o microcosmo e o macrocosmo e o processo da cura consistirá de um

reequilíbrio cósmico (intervenção direta dos elementos naturais ou por meio

deles).58

Captar esse sistema de representações tornou-se possível,

especialmente por meio dos depoimentos orais, sendo imprescindível o diálogo

com representantes das casas de santo de Salvador. Até porque, da

comunidade do candomblé descortina-se uma outra cidade, onde predominam

diferentes relações de poder, outros códigos de valores e normas sociais, onde

a doença pode ser ressignificada como ruptura do equilíbrio entre os homens e

seu meio social, confo4rme Laplatine, “a doença é uma infração (voluntária ou

involuntária) cometida, num apelo à ordem exige uma reparação, uma injunção

para que restaurem as relações de um de seus elementos”.59

No capítulo seguinte, variadas experiências nas artes de curar em

Salvador revelam a pluralidade deste universo mágico-religioso, bem como as

tensões que diferentes concepções de cuidado com o corpo e de relações com

o sagrado, permearam o período estudado.

                                                
58 LAPLATINE, F. Antropologia da saúde. São  Paulo: Martins Fontes, 1991, p.62
59 Idem, p.63
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CAPÍTULO 2

MILAGRES DA FÉ, CRENÇAS EM CONFRONTO: PROFETAS DA C URA,

ROMEIROS E PEREGRINOS

Não é desconhecido um conjunto de práticas de religiosidade populares,

de tradições medievais associadas ao chamado “catolicismo popular”, que

articulavam a suas experiências de saúde, doença e cura, crenças em

talismãs, simpatias e relíquias de santos. Todavia, já  na Idade Média,  o uso

de plantas sofria ação persecutória por parte da Igreja, enquanto um saber

herbário que desafia a religião católica cristã:

Embora o Clero tolerasse e utilizasse uma série de plantas cultivadas nos

mosteiros, o recurso a terapia vegetal era estigmatizado como uma

medicina profana, cujo próprio Salomão cometera o pecado de muito

louvar. Numa crença que permanecerá até o século XVIII, como é

lembrado no manual de novenas Botica Preciosa, a verdadeira farmácia é

a Virgem Maria: “É Maria Santíssima a verdadeira botica preciosa, o

verdadeiro tesouro”, pois só o recurso ao divino poderia verdadeiramente

curar as enfermidades do corpo e da alma. 1

Vale considerar que a fé via divindades católicas e não por meio do

milagre, não consistia algo a que fosse possível atribuir um tempo de

permanência e subseqüente ruptura. As formas como essas crenças foram

apreendidas e recriadas, especialmente por segmentos populares, ultrapassam

as barreiras do tempo. Nesse sentido, não raro, para além da invocação direta

a determinadas divindades do cristianismo, são também vivenciadas

experiências de “iluminados” em comunicação com o sagrado, enquanto via de

acesso a curas.
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Nessas experiências, alguns eleitos como D. Maria Nilza dos Santos

Fonseca, do povoado de Lagoas, em Itaberaba, considerada a “Meca do

Sertão”, promoveu uma série de milagres em Salvador, neste mesmo período

dos anos 50: cegos passaram a ver, mudos a falar, paralíticos a andar.

Conforme o relatado por dona Nilza à imprensa, esses milagres ocorriam por

obra de Nossa Senhora das Graças, de quem era mero “aparelho”, falando aos

fiéis como se fora a própria Virgem Santíssima. “Que é hospede de seu lar e

que a escolhera para sua intermediária, para junto ao povo ajudar.” 2

O repórter Eduardo Silva, do Jornal A Tarde foi até Itaberaba, em busca

de notícias sobre os milagres da “Santa” que, posteriormente, também operou

milagres em Salvador. Conforme o depoimento de romeiros que acorriam ao

local em busca de alívio e cura para os mais diversos males e problemas, a

“botica preciosa”, por intermédio de dona Nilza, promovia seus milagres, como

foi noticiado por este jornal, em 1955: A mãe de Deus está demonstrando mais

uma vez, para o povo incréu a sua grande vontade de minorar os sofrimentos

humanos e, para tanto, serve-se de uma jovem de cor e humilde. 3

Nesta ocasião, o senhor José Gomes da Silva, residente em Santa Luz,

um dos “romeiros” presente em Itaberaba, relatou ao repórter que estava há

anos paralítico. Fora a médicos, a especialistas, estivera em hospitais e nada

de solução. Continuou paralítico. Homem acostumado ao trabalho, não se

conformava com sua nova condição e menos ainda com a ineficácia da

medicina para sanar o seu mal. Nestas circunstâncias, afirmando estar

revoltado com tudo, lançou seus olhos para Lagoas, “debaixo de todo o

sacrifício foi até lá”. “Eu somente assisti uma benção” , disse o senhor José ao

repórter, “mas já estou bom, estou curado!”. E, ato contínuo, conforme o

relatado, saiu do veículo, pondo-se de pé, dando alguns passos sem auxílio

algum. A fim de comprovar a graça recebida, afirmou: “ Graças a Nossa

Senhora estou bom. Deixei minhas muletas lá em Lagoas”4

                                                                                                                                              
1 CARNEIRO, Henrique. Filtros, mezinhas e triacas. As drogas do mundo moderno. São Paulo, Xamã,
1994, p. 30.
2 Jornal A Tarde. 23/11/1955, p.10.
3Idem.
4 Idem.
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Práticas populares de relacionamentos com o sagrado não foram raras

na Bahia, do período em estudo, com experiências de incorporação de

divindades e promoção de cura por meio de milagres. Vale notar que,

invariavelmente, eram pessoas do povo, “humildes”, o que não deixa de dar

credibilidade aos milagreiros, no tocante a suas condições sociais de terem

sido eleitos, escolhidos por Deus para a Missão curadora.

Nesse sentido, em 1979, a Igreja Católica em Salvador continuava

preocupada em dar conta dessas manifestações consideradas como

desviantes das “legítimas” formas de relacionamento com o sagrado, por parte

da alta hierarquia do clero baiano. Em pregação durante a missa de Santa

Luzia (13/12/79), o Cardeal D. Avelar Brandão Vilela alertou os fiéis para que

não limitassem a confiança na cura dos olhos apenas pelo efeito do banho da

“água milagrosa”, mas que procurasse a cura também pelos benefícios da

medicina. 5

Sem negar a possibilidade da ocorrência de milagres, nem mesmo a

existência do milagre em si, o que seria contraditório com a própria história do

cristianismo, não deixa de, na posição de quem tem autoridade para falar

dessa questão, de estabelecer a distinção entre fé e crendice, sendo esta

última clara manifestação de ignorantes e místicos. Assim, a fé, recriadora da

“botica preciosa”, “revigora a alma humana e é até mesmo fator de restauração

da saúde do corpo, já a crendice é debilitadora do espírito, inibidora da

vontade, abrindo campo fértil para espertalhões e mesmo para a ocorrência de

profundas perturbações da ordem e da tranqüilidade pública”.6

O debate (e combate) da Igreja contra essas manifestações populares

de cura, ainda na década de 1970, demonstra o não abandono dessas

práticas, mas sua expansão em novos espaços, com leituras que recriam suas

formas de expressão. Note-se que D. Maria Nilza colocava-se como “aparelho”

de Nossa Senhora das Graças; ou seja utiliza-se, não de um termo tradicional

para expressar a apropriação de seu corpo e de sua mente por Nossa Senhora

                                                
5 Fragmentos do sermão eucarístico do Cardeal D. Avelar Brandão Vilela, durante a celebração da missa
em homenagem a Santa Luzia, no dia 13 de dezembro registrados pelo jornal A Tarde, 16/12/1979, p. 4.
6 Idem.
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das Graças, para realização dos milagres. O termo “aparelho”, ao ser

mencionado, não deixa de revelar os seus significados enquanto possibilidades

eficazes de promoção da cura, enquanto instrumento moderno, técnico e

cientificamente reconhecido quanto aos seus resultados. Ao “aparelho” médico-

hospitalar reputam-se as possibilidades de prever, identificar e daí diagnosticar

e encaminhar a terapêutica adquirida. Assumir, a condição de “aparelho”

passou a ter sentido e significados próprios numa sociedade onde o avanço da

ciência propõe-se a resolver, e com competência, grande parte dos problemas

de saúde da população.

Exemplos de promoção de cura por “iluminados”, pessoas escolhidas e

preparadas para a missão curadora, não inclui também a relação direta às

divindades do catolicismo. Numa cidade como Salvador, a relação com o

sagrado permeia vários espaços e variadas formas de invocar o sagrado a

interceder na saúde física e espiritual de seus fieis. Isso vale para Senhor do

Bonfim, São Lázaro, Santa Luzia, Santo Antônio, as variadas “Nossas

Senhoras”, entre carismáticos, espíritas, igrejas evangélicas, adeptos do

candomblé. A espacialidade e a diversidade das trajetórias em busca da cura é

extremante plural na cidade. Não aprofundarei esta discussão que, embora

importante, foge ao interesse do nosso trabalho.  O que não significa dizer que

essas experiências coexistem, democraticamente, nos espaços da cidade. Pelo

contrário, a alteridade religiosa e cultural vem sendo, sistematicamente,

revelada e rejeitada simultaneamente.

Os agentes de saúde oficial não ficam de fora dessa disputa. Já é

histórica sua luta para afirmarem-se enquanto grupo de profissionais que se

destacam pelo seu saber técnico-científico, dando-lhes um diferencial

qualitativo, distinguindo-os do curandeirismo e, no caso, mais especificamente,

do milagreiro.

A tendência tem sido o fortalecimento de instituições corporativas, a

exemplo dos Conselhos de Medicina, vigilantes e atentos quanto à proibição do

exercício da profissão por pessoas não-habilitadas. O corporativismo vem

sendo reforçado ao longo dos anos, inclusive dando suporte legal às

repressões a práticas curativas, especialmente de cunho religioso, quando são

enquadradas nas penalidades como exercício da “falsa medicina”.
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Mas retornando a experiências vividas, destacamos a do Sr. Otacílio

Honorato Ferreira, de 56 anos, em 1954.7, conforme notícia divulgada na

imprensa de Salvador. Morador há anos na Ilha de Maré, neste município, na

rua denominada Cidade, local também chamado Praia Grande, em companhia

da família, constituída de dois filhos, uma moça de 19 anos e um rapaz de 21

anos. Em sua história de vida sempre reputou gozar de ótima saúde,

considerado homem forte e vigoroso, trabalhador impecável. Possuidor de uma

pequena faixa de terra, nesta mesma ilha, restringiu aí sua forma de

sobrevivência, seus hábitos constantes da manhã à noite, garantindo o seu

sustento e da sua família.  Até que um dia, sem maiores motivos, a força das

pernas foi lhe faltando. Como é de tradição popular, usou das mezinhas

caseiras para reverter tal quadro de fraqueza nas pernas. Fez tudo ao seu

alcance para recuperar a saúde que sentia ameaçada, não obtendo, no

entanto, resultado.

Por conta do agravamento de suas condições físicas, veio para

Salvador, onde se receitou com vários médicos. A melhora foi pouca ou quase

nenhuma, uma vez que o mal se agravava dia após dia e Octacílio vivenciava o

drama de sentir que as forças lhe fugiam. Passou a não mais trabalhar,

impossibilitado que estava por conta da moléstia que o atacara, e a terra onde

cultivava suas verduras foi perdendo sua assistência. Tal situação aumentava-

lhe a aflição, pois a vontade de sair e manter a relação com a terra e a

natureza constituiu seu modo de ser e viver há já longos anos. A fraqueza

aumentava e Otacílio não conseguia nem mais pôr-se de pé.

Ficou hemiplégico, passando a sobreviver da ajuda de parentes e

amigos. Situação angustiante para um homem ainda forte, que poderia tirar o

próprio sustento por muitos e muitos anos ainda, não fosse o mal que lhe

prendia ao leito. Como é de se esperar, a primeira reação de Otacílio foi de

revolta; posteriormente, conformou-se por ser homem de forte convicção

religiosa, confiante em Deus e a ele se entregou.  Nove dias se passaram e

Otacílio permanecia preso ao leito.

                                                
7 Jornal A Tarde. 18/02/1954, p.2.
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Como de costume na cidade, ao final do mês de dezembro e início de

janeiro ocorre a procissão marítima de Nossa Senhora e Nosso Senhor dos

Navegantes. Nesse dia de 1954, Otacílio encontrava-se à porta de casa,

ouvindo, conforme o artigo, comovido com os foguetes que espocavam no ar

homenageando a passagem da referida procissão. De tradição rural, mas

vivendo a beira-mar, era também um bom praieiro e como homem do mar teve

sempre Nosso Senhor dos Navegantes como seu padroeiro. Sentiu não estar

presente na festa que se realizava:” Foi então quando, com aquela fé que

remove montanhas, fez no intimo do seu peito, uma invocação ardente ao

Senhor dos Navegantes, implorando-lhe o favor para que o curasse do mal que

o afligia. Pediu com fé e esperou”.8

E o milagre se fez. Otacílio Honorato sentiu-se como que possuído por

uma força nova. A intercessão fora atendida. Suas pernas flácidas e seus

movimentos revigoraram-se. E Otacílio se pôs de pé. “A princípio ainda fraco,

tímido no andar, assombrado com o milagre, para logo depois caminhar quase

que com o mesmo vigor de antigamente”.9

A notícia, como não poderia deixar de ser, correu célere. O povo de

Maré, católico, exultou com a notícia sensacional. Os descrentes queriam ver.

Em pouco tempo a residência de Otacílio não comportava o número de

curiosos que desejavam confirmar o que ouviam por toda a ilha.

O antigo enfermo soube-se depois, radiante de alegria à tarde desse

mesmo dia percorreu algumas ruas da localidade em visita a parentes e

amigos, testemunhos da cura. As muletas foram postas de lado e ele hoje

anda com as próprias pernas que Deus lhe deu apenas ajudado por uma

bengala.10

 Além da imprensa, que para lá se dirigiu e comprovou a novidade,

também a Igreja referendou o milagre. O Bispo Auxiliar, D. Antônio Monteiro,

dirigiu-se a Ilha de Maré e na oportunidade, pregando nos templos locais,

                                                
8 Idem.
9 Idem.
10 Idem.
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ressaltou a magnitude do milagre, chamando a atenção dos fiéis para que

mantivessem  sempre acesa a fé em Deus.

Anos antes, o jornal Estado da Bahia estampara notícias de curas

miraculosas, com o maior alarido, com cores e imagens fortes e fantásticas:

E Santa Ozita chega a Salvador.  “Quando passa a volúpia do disco-

voador...

Uma jovem milagrosa está curando cegos, paralíticos numa casinha do

Pau Miúdo”.11

A “Santa” Ozita Carvalho Lima de 19 anos diz-se devota de Nossa

Senhora da Conceição a  quem atribuiu os seus milagres.12

A comparação não deixa de estabelecer previamente uma

descaracterização do movimento, suscitando a suspeição de fraude e de falsos

milagreiros que anunciam, comercialmente, seus poderes e desencadeiam

ondas de fanatismo que degeneram em toda sorte de violências.

A reportagem foi notificada de que no Alto do Cruzeiro uma senhora fazia

curas “sensacionais”, dirigiu-se para o local indicado e aí encontrou frente

a uma casa uma verdadeira multidão incluindo-se cegos, paralíticos e

pessoas outras, que puderam perceber, em suas faces notava-se

semblantes doentio.13

Com certa dificuldade, devido ao grande número de pessoas

demandando pelas curas milagrosas, repórteres dos jornais Estado da Bahia e

A Tarde entraram na casa e encontraram a “santa” sentada a uma cadeira e a

sua frente desfilavam os doentes em busca da cura. Descreveram-na como

uma senhora jovem, magra e vestida com um roupão branco, próprio de

médico. Inicialmente a “santa” recusou-se a prestar declarações e ser

fotografada. Depois de muita insistência aceitou ser fotografada sem luz.

Batidas as tão desejadas “chapas”, os jornalistas entabularam conversa

a fim de saberem quem era e de onde procedia. Ao que respondeu-lhes:

                                                
11 Jornal Estado da Bahia. 12/04/1950, Ano XVIII, nº 3860, p. 01.
12 Idem.



116

“Chamo-me Osita Carvalho Lima, com 19 anos,casada e precedente do Pará

tendo passado por várias capitais, antes de aqui chegar, realizando em todas

elas a missão de curar, que me foi confiada.”14

Um desses repórteres, instigado por essa resposta, perguntou como e

quando havia começado a cumprir a sua missão, ao que declarou:

Sou natural do Recife e há quatro anos ouvi uma voz que não posso

atribuir ao que seja que, me mandava curar doentes, ou que deveria ser

por eles procurada. A princípio não acreditei porém depois ouvi a voz

novamente sendo esta ouvida também por minha mãe e minha irmã.15

No caso de Osita chama a atenção não ter sido a única a ouvir o

chamamento da missão curadora; também a irmã e a mãe ouviram a mesma

voz. Soube-se, posteriormente, que Madame Jael, mãe de Osita, exercia as

mesmas atividades, tendo por isso recebido atenção da imprensa carioca, bem

como a irmã Aríete, que “cumpre” idêntica missão.

Na documentação disponível ficou dúvida quanto à procedência de

Ozita. Num momento disse que era do Pará, mais adiante disse ser natural de

Recife. Mas chama a atenção o fato de que também a irmã e a mãe tenham

recebido o chamamento religioso para exercerem o dom da cura. No período

em que Ozita esteve em Salvador ficou claro que a mãe exercia essas

atividades no Rio de Janeiro; quanto à irmã não nos foi possível, pelas fontes

disponíveis, localizar o espaço/tempo de sua atuação. É plausível pensar que

exista certa tradição– não diria de saberes familiares porque não se ministra

nenhum tipo de infusão, banho ou qualquer material que seja inoculado no

corpo externa ou internamente –, de acentuado grau de chamada religiosidade

popular, uma vez que as “curas” realizavam-se por meio de orações e

exaltação do sagrado.

Quanto a sua primeira cura:

Minha primeira cura foi feita no Recife, um caso de paralisia, em junho de

quarenta e seis e daí para cá, mas de mil curas já foram feitas por mim,

                                                                                                                                              
13Idem
14 Idem. . Grifos nossos.
15 Idem.
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sendo que aqui na Bahia já fiz curas de paralíticos, cegos e portadores de

outras moléstias, tendo muitos destes curados voltado à minha casa para

comprovar as melhoras.16

Percebe-se que, embora a vivência de Ozita transitasse basicamente no

plano sagrado e seu poder curativo operasse no campo do sobrenatural, as

injunções de uma sociedade racional, onde a lógica do que é palpável não

escapa de sua leitura do mundo e do contexto de relações sociais vividas,

ficaram abaladas. Comprovar que as curas realizavam-se constituiu um

imperativo enquanto fator de credibilidade de seus milagres. Diferentemente da

“comprovação científica”, fruto dos avanços técnico-científicos via exames

laboratoriais e de imagens radiológicas, a “comprovação” aqui resulta dos

testemunhos daqueles que, “curados”, voltam à sua casa para comprovar  as

melhoras.

Mas uma vez instada a falar sobre as suas curas anteriores, foi-lhe

perguntado a quem as atribuía:

Não sei a que atribuir esse poder, porém é certo que se trata de algo

sobrenatural uma vez que sou contra qualquer espécie de medicamento,

seja esse de farmácia ou caseiro e até mesmo os condeno razão pela qual

em alguns lugares tenho sofrido campanha perseguidora de vários

médicos, conforme aconteceu no Ceará. Sou, entretanto, religiosa, tendo

devoção a Nossa Senhora da Conceição.17

Algumas questões chamam atenção nas falas da “santa” Ozita. Primeiro,

o caráter de peregrinação de sua ação missionária, situação que se estende

também à mãe e sua irmã. Segundo, afirma não saber a que atribuir o seu

dom, assegurando, no entanto, sua origem sobrenatural que, ao final, não

deixa de insinuar, confirmando a sua devoção a Nossa Senhora da Conceição.

Dom e contra-dom, dádiva e contra-dádiva. Foi-lhe dado o poder da cura, a

contrapartida é exercer esta “sublime” missão curativa.

Por fim, chama a atenção que por suas práticas e convicções, condena

medicamentos e denuncia sofrer perseguições em relação a profissionais e

oficiais de saúde. Para além da acusação de curandeirismo e de prática da

                                                
16 Idem.
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falsa medicina, disse ser contra a indicação a todo e qualquer tipo de remédio e

atestou não causar prejuízos quanto a não recorrer aos recursos da medicina e

também não interromper tratamentos de saúde de agências oficiais.

Embora conhecida e chamada, em outros Estados do Norte e Nordeste,

como a “Santa”, pediu para que assim não fosse chamada, informando ainda

que se encontrava há um mês em Salvador, não sabendo quanto tempo

permaneceria, mas que enquanto estivesse estaria cumprindo a sua missão.

Devido a quase ininteligível lista de nomes, decorrentes da caligrafia

apresentada por Ozita, só foram identificados três curados, e mesmo estes não

foram localizados pelos repórteres. A escrita de Ozita foi definida, no artigo da

imprensa, como “má caligrafia”. O que foi considerado como “má” representa

uma forma dos populares relacionarem- se com o letramento; expressa sua

introdução na ordem da escrita, com apropriação dos códigos de leitura e

escrita de forma própria, sem maiores preocupações com a norma culta. Não

podemos perder de vista que, dominantes e dominados, também confrontam-

se no plano da linguagem, oral e escrita, o que é barbarizado pelas elites,

aumentando a distância sócio-cultural. E a imprensa fez Ozita incorporar meios

e formas de comunicação dominantes.

  Novas curas da “Santa” Ozita. Foram estampadas na imprensa oficial

de Salvador18, anunciando que  muitos dos moradores da cidade continuavam

em direção ao Alto do Cruzeiro, Zona do Pau Miúdo, onde Ozita permanecia

em atividade de curar enfermos, resultando em reconhecimento da imprensa

que conferiu“ tendo em muitos e variados casos conseguido sucesso.”19

13 de Abril de 1950, quinta-feira, dia de consulta, houve aumento

substancial do número de romeiros, com milhares de pessoas a ela recorrendo

na esperança e crença de que dali saíam curadas, ou ao menos, com sensíveis

melhoras.

                                                                                                                                              
17 Idem.
18 Jornal Estado da Bahia. 13/04/1950, p.03.
19 Idem.
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Quando os repórteres estiveram, pela primeira vez, na localidade

observaram que a todos Ozita, mandava que voltassem na quinta-feira.

Segundo a milagreira, foi nesse dia que ouviu a voz misteriosa, que lhe

designou cumprir a missão de curar enfermos e praticar o bem. Ao chegarem a

casa de Ozita, o que só conseguiram caminhando, tal o número de outros

carros no local, receberam a informação de que desde a madrugada chegavam

enfermos até “Santa Ozita”.

Problemas de saúde, físico ou espiritual, muitas vezes de difícil ou

impossível solução para a medicina oficial, não é exclusividade das camadas

populares. Nas filas que se formaram e se estenderam desde o Hospital Santa

Terezinha, encontravam-se “várias pessoas da nossa melhor sociedade

irmanadas com a população pobre dos subúrbios em busca de alívio para seus

sofrimentos”.20

            Em tais situações, as barreiras de classe tendem a ser mascaradas e

vários segmentos da cidade não deixaram de buscar e disputar a aquisição de

bens, fossem eles materiais ou não. No caso, a saúde do corpo promovida

para além da medicina oficial que, em determinada, situações, não deixa de

estar vinculada aos recursos materiais dos pacientes.

Nesta reportagem da imprensa, a condição social, aparentemente,

estabelecia uma novidade. Independente do poder aquisitivo, quando se diz

que as classes estão “irmanadas”, pode se depreender mais que elas estão,

circunstancialmente, equiparadas.  “A fila é para todos”, independente de poder

social. O direito a ser atendido é definido pelas relações e disputas construídas

socialmente no espaço de demandas pela cura, entre os vários sujeitos aí

envolvidos. E não estabelecer critérios de preferência em relação à clientela, já

se constitui em crédito a mais para o “iluminado”.

Ao adentrarem a casa de “Santa Ozita”, mesmo pela porta dos fundos,

os repórteres encontraram doentes de variadas enfermidades. Entre esses, um

se disse curado de paralisia, tendo para confirmar suas declarações a exibição

das muletas que usava e já não mais precisava. Este “ex-paralítico” fora há
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tempos jogador de futebol, tendo sido acometido, há alguns anos, por moléstia

que, além de lhe tolher por completo os movimentos, o impedira de exercer a

profissão que lhe garantia a sobrevivência.

Este senhor negou-se a tirar fotografia que atestasse sua cura, alegando

que os repórteres esperassem até a próxima semana, na quinta-feira, pois

“estava se submetendo a tratamento médico e agora queria comparecer

perante o esculápio a fim de comprovar sua cura radical”. Pediu, ainda, que por

aquele momento não fosse divulgado seu nome, o que só poderia ser feito na

próxima semana, quando então estaria pronto para “gritar aos quatro ventos

que agora já poderia outra vez ser um homem útil graças a Santa Ozita”.21

Sobre as falas deste ex-jogador de futebol, infelizmente não houve

maiores informações quanto a ter revelado sua identidade e a repercussão de

sua cura com o médico que lhe prescrevia tratamento. Mas o importante é que,

nessa revelação de apelo à “curandeira” e a medicina oficial, percebe-se que

seguindo uma espécie de tradição, a freqüência a esses locais promotores de

cura não era ação excludente. Todavia,nem por isso, deixava de ser  tenso e

concorrencial o apelo a estes diferentes caminhos de consolo e bem-estar.

Não deixa de haver uma disputa de competências, avidamente

acompanhada pelo paciente e pelos meios de comunicação. Note-se que a

credibilidade que esses agentes conquistam resultam da eficácia, simbólica ou

real, quanto à terapêutica utilizada e seus subseqüentes resultados. Nesse

sentido, a credibilidade é resultado de um contexto relacional, onde os

pacientes e os fiéis depositam, no curador, a crença em seu poder e isso vai se

expandindo na comunidade, legitimando sua condição de agente promotor de

equilíbrio de saúde e cura.

Tais curas foram atestadas por pessoas que há muito encontravam-se

nas redondezas e ouviam a afirmação unânime de que vários doentes haviam

obtido melhoras em seu estado de saúde, a exemplo de uma senhora paralítica

que chegou carregada, cerca das cinco horas da manhã, e saiu andando

                                                                                                                                              
20 Idem.
21 Idem.



121

perfeitamente, para espanto dos descrentes e para maior fé dos que acreditam

nos poderes da “Santa”. “Predestinada a curar os doentes e aliviar os que

padecem tem atraído a tosca vivenda do Alto do Cruzeiro, uma verdadeira

multidão de infelizes operando a vista de todos.”22 Neste momento, o discurso

da imprensa acerca da presença da “Santa Ozita” na cidade e suas práticas de

cura foi menos intolerante e até mesmo humanizou-se:

A opinião pública continua voltada para os milagres de “Santa” Ozita a

jovem pernambucana que de passagem por esse mundo de maldições,

intrigas, invejas, ódios e guerras trás consigo uma missão sublime e

especial: A onipotente ditou-lhe o itinerário e assim atendendo aos

desígnios divinos a “Santa” espalha por esse Brasil tão vasto, benefícios

incalculáveis, curas que estremecem o ser humano, e tudo ao par de uma

humildade que enobrece onde apenas o objetivo de servir e acalentar os

enfermos constitui  a maior característica daquela enviada do Céu.23

O discurso  quase chegou perto de uma propaganda das obras de Ozita.

Algo que deve ter contribuído para esse tipo de situação foram não apenas os

depoimentos de enfermos, atestando as curas recebidas, mas também que, ao

longo das reportagens,  não veio à tona pagamento por parte dos enfermos à

Ozita. Certamente que receber ou cobrar pelas “boas obras” teria senão

afastado sua clientela, como acarretado severas críticas e fortíssimos ataques

por parte da imprensa. Esse aspecto levanta algumas perguntas, infelizmente

sem as devidas respostas: Se “Santa Ozita” não cobra dinheiro ou outro tipo de

pagamento, como está se sustentando nesta capital? Como cobre as despesas

de viagens, uma vez que não se fixa em nenhum local ao longo de sua

peregrinação?

Conforme as notícias do Santuário e das curas realizadas, correram

informações de que aqueles que a procuraram cheios de fé e confiança,

buscando no seu poder Divino alento às suas dores, retornaram na maioria dos

casos completamente aliviados;  se a primeira visita não fosse suficiente para a

cura, impelidos pela fé voltam outra vez, pois a esperança é a “ultima que

morre”.

                                                
22 Idem.
23 Jornal Estado da Bahia. 28.04.1950. P. 03.
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Mas esse aparente aceite da ação da “Santa Ozita”, não foi absoluto e

incondicional. Não deixou de levantar questões entre alguns segmentos da

cidade, obviamente, questionadores das ações da “Santa”:

Que dirão os entendidos? Qual o argumento da ciência e da Igreja em face

aos concretos fatos do Alto do Cruzeiro? Terá a “Santa” um poder divino

ou se trata de auto-sugestão apta a efetuar prodígios na natureza

humana? Cabe aos cientistas ou mesmo aos teólogos, rebater ou reafirmar

o que ultimamente vem ocorrendo no Pau Miúdo, ponto de convivência das

multidões, reduto dos enfermos de todas as classes sociais.24

“Quem é ateu e viu milagres como eu”. Caetano Veloso25 soube

expressar bem os paradoxos vividos na cidade. E como dizia meu colega,

Professor Albertino Nascimento Jr., prevalece em Salvador o “materialismo

baiano”. É o espaço da magia de diversas matrizes sociais. E, ainda segundo o

cantor e compositor baiano, Jerônimo26, “nessa cidade todo mundo é d´Oxum”.

            Aos que alegam ser a auto-sugestão uma das possibilidades de

explicação para o fenômeno ocorrido no Alto do Cruzeiro, deve-se contrapor as

vivências culturais e religiosas constituintes e constitutivas dos modos de viver

na cidade, significativamente chamada São Salvador. A relação muito próxima,

diria até íntima, de se relacionar com o sagrado é algo entranhado

culturalmente no cotidiano de sua população, não sendo, efetivamente, uma

exclusividade das camadas populares.

             O fato do local constituir-se em reduto de enfermos de todas as classes

sociais é bastante significativo. Essa forma própria de se relacionar com o

sagrado não tem fronteiras intransponíveis entre os vários segmentos sociais.

Por mais que as elites de científicos e teólogos, conclamada pelo artigo para

pronunciarem-se quanto ao que estava ocorrendo no local, estas avaliações,

como sempre ocorrem, sofreram a distância entre a cidade que se quer –

civilizada, moderna, expressão do progresso – e a que efetivamente se tem,

mística e “irracionalmente” crente nas forças sobrenaturais, que escapam ao

corretamente religioso pregado pela Igreja Católica, ou corretamente científico,

pregado pela medicina oficial.

                                                
24 Idem.
25 VELOSO, Caetano. Milagres do Povo. Música gravada pela SOM LIVRE, 1985.
26 GERÔNIMO e CALASANS, Vevé. É d’Oxum.  Música gravada pela Nova República/polygram, 1986.
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             Não se pode perder de vista o perigo que o local – Pau-Miúdo -

representava para a manutenção da ordem na cidade de Salvador, por ser

“ponto de convivência das multidões”. Era o povo reunido, expressão das

chamadas “classes perigosas”, disputando com outros segmentos da cidade

acesso a melhores condições de saúde, de onde, até então, estavam excluídos

pelo poder econômico, pela força de bens materiais. Em questão de busca de

cura o poder do dinheiro, por princípio, não estabelece vantagem para os

poderosos adquirirem esse bem imaterial e simbólico, principalmente ao tempo

em que disputam algo não oferecido condignamente pelo Estado – a saúde.

Enquanto obrigação governamental ela é pessimamente oferecida às camadas

populares. A possibilidade de garantir a saúde por outros meios, que não os

oficiais, fez com que esses serviços representassem uma possíveis ameaças

para os dominantes. Por mais que as camadas populares sejam pensadas

“alienadas”, elas têm consciência de seus problemas e direitos na sociedade.

Questão que retomaremos mais adiante.

             A multidão reunida não é simplesmente a chamada “massa ignara”,

que se movimenta isenta de raciocínio. O povo reunido, em filas ou não,

esperando o momento de ser atendido constitui momento em que variadas

sensibilidades vêm à tona. Ali criam-se espaços de sociabilidade, de troca de

experiências de vida, de criticas a todos os serviços públicos mal servidos, o

que é extremamente perigoso para política governamental a que estão

submetidos.

             Ponto de “convivência das multidões”, a expressão, por si só, já é

desqualificadora. O que se convive na multidão? Pelo artigo, nada de saudável

para a sociedade. O local, assim, constituiu-se em foco de problemas sociais.

Para além dos cuidados com a possível utilização indevida da credibilidade

pública, o local atraiu e aglomerou pessoas, o que tornou-se absolutamente

perigoso e precisou, urgentemente, ser debelado. Não acaso que a força

policial foi acionada. Inicialmente, para disciplinar o espaço, dispondo a “turba”

esperançosa de cura em filas. Posteriormente, como veremos, transferindo a

“santa Ozita” para outro local, onde seria mais facilmente controlada.

Na quinta-feira, dia 27 de abril de 1950, as pessoas espremeram-se em

frente à casinha humilde onde “Santa Ozita” operava os milagres. Cegos,
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mudos, paralíticos, surdos, enfim toda a espécie de doentes para ali acorrerem,

sob um sol escaldante, a espera de um contato divino da “Santa”. Doentes

entravam e saiam até pelas janelas, uns saltando das cadeiras soltavam gritos

comovidos, dando “Graças a Deus” pela graça alcançada; outros, se não

beneficiados, compartilhavam da mesma alegria, certos de que na próxima

quinta-feira gozariam também das graças da “milagrosa Santa”.27

Entre os doentes que estiveram presentes na seção de cura daquela

quinta-feira, foi possível a identificação de alguns beneficiados. Venância Maria

da Conceição, residente em Plataforma, paralítica há cinco anos, que já

apelara para todos os recursos da medicina oficial, não lograra êxito em

nenhuma intervenção ou tratamento prescrito. Desiludida, passou a viver uma

existência inativa e sem esperança de algum dia recuperar os movimentos das

pernas. Chegando-lhe a notícia das curas promovidas pela “Santa”, foi até o

pequeno santuário do Alto do Cruzeiro e apenas com uma benção voltou a

andar. Retornou na última quinta-feira para concluir o tratamento, sendo

concluída a cura, pois passou a caminhar a passos firmes, sem auxilio de

bengalas.

Um segundo caso foi o da menor Elzira da Fé, de 10 anos, de Bom

Jesus dos Pobres, no município de Santo Amaro. Chegou a Salvador com o

pai, o senhor Hermógenes da Fé, com sérios problemas físicos de nascença:

pés retorcidos e mãos sem movimentos, sendo levada à presença da “Santa”,

quando já saiu melhor. Na última quinta-feira de seu tratamento, retornando ao

santuário, foi visto e atestado que os pés encontravam-se em posição normal e

as mãos já se movimentavam a ponto de poder segurar qualquer objeto, tarefa

até então impossível de ser realizada por Elzira.

Segundo os testemunhos dessas curas milagrosas, outra benção que

causou comoção por parte dos que a presenciaram foi o da menina muda. Ana

Maria Souza Barreto, natural de Camaçari, não articulava qualquer palavra e

com grande dificuldade expressava-se por meio de gritos não muito

compreensivos e de sinais que só eram inteligíveis para os pais. Conforme

                                                
27 Idem.
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afirmado, em presença da “santa Ozita”, ao receber as bênçãos milagrosas, a

língua da criança soltou. Embora não articulasse claramente nenhuma palavra,

a menina saiu mais desembaraçada, o suficiente para repetir, seguidas vezes,

o nome de sua mãe que a acompanhava.

Na residência de Ozita, no livro de apontamentos onde a “Santa”

registrava seus casos de cura, os repórteres obtiveram mais informes de outras

curas. Uma de Josefa de Jesus, de Feira de Santana, paralítica há 08 anos,

com apenas uma visita fora curada. Ainda por meio deste livro, registraram na

reportagem outros casos, como o de José Martinho Avena, residente na

Avenida Luiz Tarquínio, que sofria de séria enfermidade no coração e com uma

só benção saiu restabelecido. Carlos Rodrigues Xavier, morador da Rua São

Cristóvão, na Liberdade, curou-se de antiga moléstia de estômago, depois do

comum apelo dos enfermos a todos os recursos da medicina acadêmica. Ainda

José Galdino de Souza, residente da Rua Marsílio Dias, que não andava há

dois anos, com a primeira visita e benção milagrosa abandonou as muletas,

caminhando com “passos firmes e seguros”. E Arlindo Cerqueira, morador da

Avenida Barbosa, portador de doença nervosa, com uma só benção da “santa”

restabeleceu-se desse mal.

Como não poderia deixar de acontecer, ao grande número de enfermos

que demandaram pelas curas milagrosas, somou-se um também sem-número

de curiosos, causando toda uma confusão às portas do santuário, aumentando

as queixas, especialmente dos doentes que, por conta de tal situação, não

eram atendidos e tinham frustradas suas expectativas de cura, já nas primeiras

visitas.

Mesmo com a ação policial presente no local, numa tentativa de

“administrar a confusão” instalada, entre eles mesmos geraram-se

desentendimentos e incidentes quanto à melhor forma para estabelecer a

ordem no local. Discutiram se seria por meio de filas e estas por sua vez

setorizadas, conforme as enfermidades, isto é, administrando o corpo e suas

respectivas áreas de doença, sem contar o número de curiosos que

acotovelam-se à porta de Ozita, disputando a entrada à casa em detrimento
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dos enfermos, assim prejudicados em suas expectativas de terem acesso à

“santa”.

Conforme o noticiado no jornal Estado da Bahia, o próprio delegado de

Costumes, o Bel. Almir Costa, que esteve na manhã de quinta-feira, 27 de abril

de 1950, no Alto do Cruzeiro sofreu empurrões, não lhe sendo possível deter a

onda de curiosos que se formara em frente à casinha. O episódio fez aumentar

as pressões da imprensa sobre a polícia, no sentido de por ordem no local. 28

Mas o que poderia ser uma solução acabou revelando-se um problema.

A interferência policial fez aparecer uma “santa” triste, abatida e com lágrimas

nos olhos, e narrando, bastante constrangida, os motivos do seu

descontentamento. No sentido de equacionar a confusão reinante à porta do

santuário, a polícia intimou a “Santa” a transferir-se para uma casa maior, na

entrada do Pau Miúdo.29

             Em meados do século XX, a cidadania no país ainda era relativa,

quando não dizer “consentida”. A liberdade de pensamento e de expressão, à

exemplo da liberdade religiosa, a depender das circunstâncias tornava-se mera

falácia. A liberdade de ir e vir era francamente estrangulada em nome de

“equacionar” a confusão reinante à porta do santuário; a “santa” foi instada a

transferir-se para outro local. Em nome de manter a “ordem” colocaram-se em

ação práticas autoritárias de controle social. Aglomeração consiste em

sinônimo de futuros distúrbios, algazarras, badernas e desordens.

Conforme foi apurado pelo jornal Estado da Bahia, do mesmo dia, a

referida casa para onde deveria ser levada Ozita, ficava em uma grande

chácara, de propriedade do senhor Irineu Tarcisio de Souza, que ali construíra

um terreiro onde bate candomblé e cujo patrono era o Caboclo “Cachinder”.

             Torna-se significativo que os desviantes, os desafetos da ordem

vigente, deviam ser dessa forma reunidos num único espaço, passíveis de

serem mais eficientemente controlados. E com a vantagem de não se

                                                
28 Jornal Estado da Bahia. 28.04.1950, p. 08.
29 Idem 29.04.1950, p. 06.
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fortalecerem a partir de uma possível identidade religiosa. Entre as camadas

populares, a rejeição da alteridade religiosa também constitui uma realidade.

Tal proposição criou conflitos de interesses e tensões de ordem

religiosa. Segundo Ozita, seus princípios religiosos eram contrários à prática de

feitiçaria e dessa forma se sentiria extremamente constrangida em atender

seus enfermos em casa de candomblé. Daí que continuaria atendendo seus

doentes em sua própria casa. É interresante perceber como a arena dos

conflitos religiosos vem à tona. As curas de cunho sobrenatural são sempre

vistas com reservas, seja pelos médicos, pois é difícil explicar o

desaparecimento súbito de certos males em resultado da intervenção de forças

misteriosas, estranhas aos princípios científicos que regem o organismo

humano; seja pelos teológicos, que classificam os milagres em três grupos:

“Supanaturam”, “Contra Naturam” e “Praeter-naturam” e ultrapassam as

forças da natureza os que contrariam as leis naturais e os que a elas se

opõem do modo relativo. Neste ultimo caso aí estão as curas milagrosas

que só se justificam quando são instantâneas, excluindo-se assim o tempo,

fator indispensável na explicação dos fenômenos naturais.30

A pregação do Cardeal D. Avelar Brandão Vilela, no dia de Santa Luzia,

em 13 de dezembro de 1979, foi bastante elucidativa dessas tensões:

(...) a procura cada vez mais ansiosa por parte das massas, de soluções

extraterrenas,  pode ser explicado facilmente. É que os benefícios, tanto

os de ordem cultural como os de ordem financeira, não atingem se não a

uma minoria cada dia mais restrita levando as grandes massas ao

desespero, à descrença nas soluções humanas.

(...) são abundantes em nossos dias os exemplos dessa ultima espécie de

fervor místico. Apesar de todo o progresso da ciência, de todos os recursos

que a técnica pôs ao alcance do homem para mais ampla divulgação de

conhecimentos, surgem aqui e ali, em todas as partes do mundo,

movimentos dirigidos por “iluminados” e que congregam um número

incontável de pessoas reunidas pelo temor de catástrofes apocalípticas e

pela esperança de salvação.

                                                
30 RIBEIRO, Leonídio. A medicina e os milagres. (Para os Diários Associados). Jornal Estado da Bahia.
12/02/1952, p. 02 e 07
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Tais seitas conduzem inevitavelmente a dois resultados: o enriquecimento

dos “profetas” que não sejam, inclusive, de anunciar comercialmente os

seus poderes milagreiros ou o desencadeamento de uma vaga de

fanatismo que degenera em toda a sorte de violência (...)” 31

              O discurso do Cardeal D. Avelar é bastante emblemático da posição

das elites religiosas da cidade, em especial naquele período, quando da

disputa da Igreja Católica pelo mercado religioso na cidade de Salvador.

Acompanhar seu discurso, “A procura cada vez mais ansiosa por parte das

massas de soluções extraterrenas”, permite apreender uma incorporação da

visão das camadas populares de forma inegavelmente negativa. Ser massas

significa estarem desprovidas de visões e de arcabouço intelectual para

devidamente discernirem o que é correto nas relações dos humanos com o

sagrado. Estamos frente à incorporação do discurso das elites intelectualizadas

pela Igreja, por seus setores mais conservadores.

A esse fragmento da pregação do Cardeal, na missa de Santa Luzia,

soma-se ao discurso que se pretendeu autorizado, por parte da imprensa, no

sentido de coibir a emergência dessas experiências populares, ironizando e

expondo a dúvidas a credibilidades de suas manifestações.32

Nesse processo, a vítima, o desavisado, era a legião de fiéis que

acorreram a esses locais, e de cuja boa fé ou do desesperado mal que lhes

afligia, os espertalhões ou “paranóicos se aproveitam”. “Um problema que pode

chegar a ser de polícia e de segurança social, exigindo ação repressiva, mas

que deve ser combatido principalmente com as boas armas da razão e da

verdade.”, afirmara anteriormente o Cardeal D. Avelar B. Vilela.33

             “Soluções extraterrenas podem ser explicadas facilmente”, traz

evidências que o discurso de D. Avelar embaralha-se na própria teia. A Igreja

Católica não tem suas origens nessas mesmas bases de conversão de novos

adeptos no seio das camadas populares? E o discurso salvacionista,

sustentáculo do cristianismo?

               Mais ainda, são os problemas financeiros que empurram as “grandes

massas” ao desespero, à descrença nas soluções humanas. Configura-se

                                                
31 Jornal A Tarde. 16/12/1979, p. 04. Grifos nossos.
32. Jornal Estado da Bahia. 12/04/1950, Ano XVIII, nº 3860, p. 01.
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grande contradição. Como fica a sua condição de Ministro das Forças Divinas?

Expressou a negação da inserção, tão disseminada pela Igreja, das forças

divinas na vida dos homens. E os arrependimentos, com subseqüente expiação

dos pecados? Salvo engano, o avanço técnico-científico não impediu a

disseminação dos movimentos religiosos de cunho popular, onde só o

cristianismo estaria a salvo na condição de religião revelada e “civilizada”. Tais

questões desemboca em extremadas contradições; como exigir censo crítico

por parte dos populares enquanto os resultados da aquisição desses

conhecimentos, até hoje ainda são privilégios de minorias da sociedade?

              Mais uma vez, transparece o medo das multidões. Esses movimentos

são entendidos como mais um ataque das “massas” ignorantes e incultas, “Ou

desencadeamento de uma vaga de fanatismo que degenera em toda a sorte de

violência”. Qual o termômetro utilizado para medir a “quantidade” de fé das

pessoas para que possam ser taxadas de “fanáticas”? Fica perceptível que

“toda a sorte de violência” advém do que diz respeito às manifestações

populares. E o que dizer da violência policial, quando da repressão e dispersão

desses movimentos, a exemplo de Canudos? A violência adquire legitimação

quando regulamentada pelos mantenedores de uma ordem e um progresso na

cidade?

                Aspecto que interessa chamar atenção nesse discurso: “pessoas

reunidas pelo temor de catástrofes apocalípticas e pela esperança de

salvação”. Como é sabido, a Igreja Católica consolidou-se, institucionalmente,

pela pregação dessas mesmas catástrofes e respectivas propagandas de

esperanças de salvação. Tudo faz crer que, conforme o jogo de interesses,

esses princípios podem ser pregados, desde que se manifestem sem fugir ao

controle da dita Igreja.

Nesse quadro de tensões, Ozita também trouxe sua contribuição de

rejeição a alteridades religiosas.  É significativa a ênfase que lhe foi atribuída

pela imprensa, por não usar de recursos de “feitiçaria”.  Tudo indica que o caso

de Ozita foi utilizado, pela imprensa e elites de Salvador, para jogar com

crenças e esperanças populares, colocando uns contra os outros e expor seu

permanente temor e intolerância às expressões de religiosidade de

                                                                                                                                              
33 Jornal A Tarde, 16/12/1979, p.04.
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cosmogonias africanas, com suas múltiplas forças, energias, orixás, voduns e

inquices. Ao atribuir a Ozita, por suas convicções religiosas, o desagrado a

“feitiçarias”, a imprensa dispôs o candomblé em posição inferiorizada, uma

religião menor, não sendo válido nem mesmo o uso do mesmo espaço, embora

com fins completamente distintos.

Naquele contexto, em maio de 1959, Ozita continuava no Alto do

Cruzeiro, operando os seus milagres. Depois disso perdemos as pistas da

“Santa” na imprensa, acreditando, no entanto, que deve ter se dirigido para

outro local do país. Mas enquanto esteve em Salvador, recebeu inúmeros fieis,

até mesmo de outros municípios, e também ônibus lotados de outros estados.

A espera de milagres parece constituir parte integrante de modos de viver

independentes de classe social, religião ou etnia. Conforme a religião

professada, eventualmente aparece algum representante divulgando seus

poderes curativos.

Nesse sentido, em julho de 1956, no bairro do Barbalho, na Igreja

Pentecostal do Barbalho, um reverendo, Manuel de Melo, afirmava realizar

grandes milagres. 34 Seus adeptos o chamaram de “Reverendo Manuel” e

formaram uma enorme fila na localidade, alguns até mesmo atestando as curas

realizadas, a exemplo de cegos enxergando e deficientes físicos desfazendo-

se das muletas.

Bíblia à mão afirmou o reverendo:

O que faço nada tem de anormal. Trata-se apenas de um trabalho de

“despertamento do potencial” em todo o Brasil, obra essa que não se

restringe a uma única seita ou religião.

(...) sou natural de Pernambuco município de Agia Preta, cidade de

Palmares. Desde os 14 anos que prego o Evangelho entrando em contato

com as multidões a partir de 1952 quando comecei a operar milagres

extraordinários. 35

                                                
34 Jornal A Tarde. 23/07/1959, p.03.
35 Idem.
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Para além da auto-propaganda, nota-se um ponto comum entre os

milagreiros: o caráter itinerante e migrante de suas atividades, o que não quer

dizer que isso seja característico para todos os casos. O “Reverendo” chegou a

Salvador em 18 de julho e já se encontrava de partida para São Paulo em 24

do mesmo mês, afirmando ter operado diversos milagres na cidade de

Salvador.

              Santa Ozita, Maria Nilza, “o Reverendo” –  agentes históricos

trabalhados nessa pesquisa – além de se apresentarem como promotores de

curas miraculosas, o que mais tiveram em comum? A peregrinação como

constitutiva de ação missionária de levar alento aos necessitados. O que

constitui mais um dado a atribuir sentido histórico a esses protagonistas

sociais. São nômades como os romeiros.

 Tomando de empréstimo a análise de Carlos Alberto Steil sobre os

romeiros, o caráter itinerante desses sujeitos é performático e ritual: “Talvez se

possa pensar na própria viagem como em ato que se realiza como

performance, através de um mecanismo análogo ao  que sustenta a  eficácia

simbólica”.36    Peregrinar passou a constituir um fim que se realiza na própria

peregrinação. Ao tempo em que o peregrino, agente da ação divina, era

autônomo em relação aos agentes da Igreja Oficial, peregrinar não deixava de

ser, também, uma forma de escapar a possíveis controles e vigilâncias. E

foram muitas viagens, muita idas e vindas em diferentes circuitos, contatos,

influências entremeadas em experiências vividas e trocadas. Muitos relatos de

doenças e de respectivas curas miraculosas. As ações missionárias inscrevem

na história formas de intercâmbios, de contingências de longas e continuadas

caminhadas.

              As experiências de cura vividas em cada local ficaram marcadas de

lembranças. Cada fragmento desse passado vivido remete-se ao presente,

compartilhado entre o “iluminado” e seus interlocutores ávidos de esperanças

quanto à realização de curas. Outro aspecto relevante e que os distingue dos

agentes oficiais de cura, é estarem mais preocupados em explicar o “como”

das doenças. O contraponto é a procura de respostas ao “porquê” das

                                                
36 Nota – STEIL, C.A. O sertão das romarias. Um estudo antropológico sobre o santuário de Bom Jesus
da Lapa – Bahia. Petrópolis, Vozes, 1996, p. 109.
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moléstias pelas medicinas tradicionais na busca de significados das doenças

enquanto inseridas num determinado contexto social. Peregrinar é ouvir relatos

de vida, trocar experiências de sobrevivência, de vida familiar, de vivências

com outros, permitindo conhecê-los em suas mais variadas dimensões. É a

escuta e o conhecimento do outro, da alteridade.

Ser milagreiro e conquistar credibilidade não depende apenas do

discurso e de certa capacidade de reunir adeptos e testemunhas oculares de

seus poderes curativos. A aparência física e o espaço onde se estabelecem

parece também contribuir para a confiança dos fiéis em relação aos

“iluminados”.

No caso do “Reverendo”, sua aparência foi descrita, pela

reportagem,como “moço bem tratado, jovem, forte, alinhado, lembrando um

atleta de futebol, que se traja a capricho, usando roupas de bom tecido e bem

confeccionadas”. Tudo em sua imagem é bem feito inclusive a barba

escanhoada e o bigodinho aparado. Tal aparência fez o famoso cordelista

baiano Cuíca de Santo Amaro, afirmar: “Tais indícios não levam a acreditar-se

nos seus milagres. (...) Para o camarada fazer proezas sobrenaturais precisa

ter uma cara enfezada, barbuda, meia suja, ou então ser pálido, magrinho...”37

A questão, que aparentemente pode remeter a simples querelas de

estereótipo, é reveladora de interpretações mais significativas acerca dos

agentes de cura ligados ao plano espiritual. Cuíca de Santo Amaro,

especialista na produção de literatura oral de cordel, tem um olhar próprio

quanto a relações sociais envolvendo manifestações culturais das camadas

populares. Para ele, e não devem ser poucos os que lhe acompanham na

crítica, ser eleito por Deus para disseminar o dom da cura teria que,

preferencialmente, ser uma pessoa humilde, sem indícios de posses materiais

a ostentar para sua clientela, sendo que o aspecto físico também ganha

importância: ser magro, ter a cara enfezada, barbuda e meio suja, não deixa de

ser uma forma de identificação com os segmentos efetivamente carentes e

despossuídos de benefícios sociais, sem atendimento médico-hospitalar,

moradia, emprego e educação. Como Deus, em sua absoluta sabedoria,
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escolheria para dotar da missão de curas pessoas tão bem sucedidas na

sociedade?

              O perfil descrito por Cuíca de Santo Amaro lembra a descrição, já

confirmada em memórias de ilustrações e filmes, de ninguém mais do que

Antônio Conselheiro. O estereótipo de pessoa frágil fisicamente confronta-se

com a força do poder religioso. Não deixa de ser uma alusão à renúncia dos

prazeres da carne, a exemplo do comer bem. Frente à representação social

que se faz de um “beato” é a de que o espírito deve estar alimentado e, nesse

sentido, estar “farto” de virtudes é o primordial.

Importantes também foram os espaços onde realizaram-se as curas. E

podem até mesmo ficar na memória da cidade e serem reapropriados por

novos iluminados. Maria Nilza, o “aparelho”, moça pobre, de cor e que falava

em nome de Nossa Senhora das Graças fez correr milhares de pessoas, dia e

noite, à nova “Meca do Sertão”, em busca de cura para os mais variados

males.

No povoado de Lagoas, no município de Itaberaba, espalhou-se a noticia

nos jornais de que “uma jovem sertaneja, de educação rudimentar _ portanto

sem grandes chances para praticar embutes ou mistificações _, estava

realizando verdadeiros milagres naquele distrito, em nome de Nossa Senhora

das Graças”.38

A analogia desse espaço de cura também não ocorreu por acaso. A

alusão à nova “Meca do Sertão” não advém só da definição regional; tem,

principalmente, conotação religiosa relacionada a Canudos ou Belo Monte – a

Antiga Meca do Sertão. Como em Salvador, lá fora local de aglomeração, onde

as pessoas acorriam em busca não só de curas para seus males físicos, mas

também de conforto e aplacamento de seus problemas existenciais e materiais.

Os “romeiros” territorializam o espaço, sacralizando-o, atribuindo-lhe

identidades que não o configuram como qualquer espaço indiferenciado. Está

mais próximo de Deus que os demais, por ser ocupado, habitado e movido pela

fé de milhares de desiludidos, abandonados, excluídos, que se colocam sob a

                                                                                                                                              
37 Jornal A Tarde. 25.07.1956, p.06.
38 Jornal A Tarde. 27/12/1955, p. 05.
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proteção de um profeta, de alguém cuja condição social torna-o praticamente

insuspeitável de fraude o iluminado, que promete e profetiza futuros de “fartura

e ventura”39.

E para o local acorreram milhares de pessoas. Vários afirmando terem

presenciado os milagres. Em um caminhão, lotado de pessoas de Santo

Antônio de Jesus, corria solta a notícia de moradores do município que já

haviam sido contemplados por Nossa Senhora das Graças e obtido cura.

Obviamente que tal movimentação não passaria ao largo do poder diocesano.

O Monsenhor Aníbal Mata, provedor do Arcebispado, baixou o seguinte aviso:

Em vista da inexistência de nota de sobrenaturidade dos acontecimentos

do povoado de Lagoas, Paróquia de Itaberaba nesta Arquidiocese;

considerando que pelas informações aqui trazidas de lá é rigorosamente

desaconselhado qualquer sentimento à aqueles fatos ainda não verificados

pela medicina atendendo o que na presente conjuntura não foi buscada e

nem ouvida a voz da igreja a quem pertence a última palavra nessa

meteria; da enfim e ainda a circunstancia de simples fiel e este do sexo

feminino arrogar-se ali facilidade  primitiva de sacerdote – esta Cúria

Diocesana por ordem superior cumpre o dever de advertir aos fiéis que se

abstenham de manifestações de fé religiosas dos fatos em apego.40

Mas o objetivo de trazer à tona as experiências de cura de Dona Nilza,

ou do “aparelho” de Nossa Senhora das Graças, vem na intenção de

acompanhar, também, a importância que adquire o local onde realizam-se os

milagres e, em contrapartida, obtém-se as curas, as quais passam a ter sentido

e significado para os sujeitos envolvidos nessa relação.

O Alto do Cruzeiro emerge como espaço do sagrado fora do universo

católico institucional. E a experiência vivida pelos “romeiros” é diferente da

mera promessa ou da espera infinita de uma cura que venha dos céus pela

intercessão de alguma divindade do cristianismo. No Alto do Cruzeiro, a

relação com o espaço não deixa de ganhar materialidade. O visível e o

invisível, o real e o simbólico inextrincavelmente associados envolvem o local

em uma aura de sociabilidade. As representações elaboradas acerca do

                                                
39 Expressão apanhada entre migrantes do Recôncavo por SANTANA, Charles. Fartura e ventura
camponesas: trabalho, cotidiano e migrações. Bahia, 1950-1980, São Paulo, Annablume, 1998.
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espaço e das narrativas das curas realizadas foram construindo, para os

“romeiros”, significações próprias de local mais próximo do sagrado, de Deus,

que os demais:

Recuperando uma perspectiva tradicional da cultura, a romaria conecta o

conteúdo universal do catolicismo ao local e situa os seus significados num

espaço concreto que se torna portador dos mitos que tecem as narrativas

que circulam em torno do santuário. 41

  Assim, a experiência de “Santa Ozita” no Alto do Cruzeiro, embora os

tempos de atendimento aos doentes não tenham sido longos, não deixou de

elaborar representações frente a sentidos e significados que este espaço

adquiriu e mobilizou enquanto potencial acerca de poderes de cura. Não por

acaso, a imprensa registrou:

A crença popular fez do Alto do Cruzeiro o seu reduto de fé . “santa Ozita

de Carvalho Lima” a jovem de 19 anos predestinada por uma voz

desconhecida a curar os enfermos e aliviar os que sofrem continua a ser o

ponto de convergência das multidões empalhando de sua tosca vivenda

milagrosas bênçãos cujos resultados positivos tem impressionado

profundamente a população da cidade.42

O espaço de atuação de “santa Ozita”, identificado pelos fieis e

apropriado pela imprensa como “santuário” e espaço de fé, acumula a definição

de sua morada como “tosca vivenda”, sendo significativa a relação

estabelecida entre humildade, pobreza e local de cura. Aproximando “tosca

vivenda” à “manjedoura”, tem-se atributos de profecia e cura em injunções com

despreendimento de bens terrenos.

          Com riqueza espiritual, aflitos por inúmeras questões e desequilíbrios

procuraram o “santuário” impelidos pelo mesmo fim, na crença de que a fé,

aliada ao poder divino dos predestinados, compõem o necessário para a cura

radical de seu males. Os espaços de cura emergiram sistematicamente,

reforçados enquanto aliados a poderes curativos de “santa Ozita” e Dona Nilza.

                                                                                                                                              
40 Idem.
41 STEIL, Carlos Alberto.op. cit. p.23.
42 Jornal Estado da Bahia. 04/ 05/ 1950, p. 03. Grifos nossos.
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O “santuário” é espaço constitutivo de relações simbólicas entre fieis e

realização das curas.

É isso que vemos todas as quintas-feiras no Alto do Cruzeiro. Pessoas

desenganadas pela medicina no auge do desespero portadoras das mais

cruéis e deploráveis doenças oprimem-se à porta da casinha dos

milagres  a espera de sua vez.43

 (...) Uma compacta massa humana oprimia-se em frente a casinha

humilde, onde a “Santa” Ozita Carvalho Lima opera os milagres.44

Existiam, na época, imagens pré-definidas ou delineadas acerca de

como se apresentariam, em termos de aparência, para os fieis, locais de cura

que, em aproximações com o local onde a Igreja menciona o nascimento de

Jesus Cristo, aparecem como elemento único em que a hierarquia da Igreja

Católica pode apresentar sinais de identificação junto às “massas” populares,

em termos de suas precárias condições de sobrevivência. E, vale destacar, nos

dois artigos acima citados foram utilizados termos de desqualificação dessas

reuniões de pessoas, elas “oprimem-se” em frente à porta da casinha dos

milagres. O que é altamente anti-civilizado.

Detemo-nos na experiência de Maria Nilza dos Santos Fonseca, do

município de Itaberaba, retomando condições acerca de moradia, descrita com

expressões como “Sua residência é muito humilde e o seu pai era paralítico e

cego, já está se movimentando, esperando que a cegueira desapareça muito

em breve”.45 Famosa por seus poderes miraculosos em Lagoas, município de

Itaberaba, sete anos após a presença de Ozita, em passagem por Salvador,

em visita a sua madrinha, Maria Nilza, embora deixando poucos registros na

imprensa e pouco tempo de permanência, também causou impacto na cidade.

Por conta disso, a rua e demais locais próximos a casa onde se hospedou,

ficaram impedidos, ante o grande número de pessoas que foram em busca de

alívio para seus problemas físicos. 

                                                
43 Idem. Grifos nossos.
44 Jornal Estado da Bahia. 28/04/1950, p. 08.
45 Jornal A Tarde. 22/11/1955. p 10. Grifos nossos.
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              Ainda no ano de 1957, apareceu, também no Pau Miúdo, outra

“santa”, Maria José, de 21 anos, promovendo milagres no Alto do Cruzeiro.

Disse ser enviada de Nossa Senhora das Graças e, significativamente,

relaciona em sua trajetória espaços sagrados anteriormente experimentados

por outras “santas” nas relações místico-religiosas de curas. “O modesto local

no Pau Miúdo transformou-se da noite para o dia numa espécie de “Panteon

dos Milagres” onde compareceram pessoas de todas as condições sociais em

busca das prometidas graças”.46 De Ozita à Maria José, tais injunções

permitem pensar que esses fenômenos religiosos não ocorreram por acaso ou

por mera coincidência. O espaço do Alto do Cruzeiro entrecruzou memórias e

vivenciou experiências partilhadas por grupos populares que a esses locais

acorreram, em busca de alívio, “presenciando” e narrando curas milagrosas,

angústias e sofrimentos desencadeados por perdas de antigos espaços de vida

e de trabalho, de expectativas de melhores condições de sobrevivência,

desilusões, aflições, inveja e mau-olhado.

Em relação ao Alto do Cruzeiro, não foi possível saber se Maria José ocupou a

mesma residência anteriormente habitada por “Santa” Ozita. No entanto, o fato

de se estabelecer no mesmo espaço, não deixa de ter suscitado lembranças na

população, de tempos idos carregados de expectativas quanto a graças a

serem recebidas, que “relampejam” em outro momento. Não por coincidência,

outra santa voltou ao mesmo local. Seria indício de uma nova era de milagres,

ou da chegada de novas levas de migrantes, errantes de várias partes de um

Brasil concentrador de terras, riquezas, saberes e bênçãos?

Esses agentes de cura, geralmente anunciados em seus poderes por

sonhos, por vozes misteriosas ou outros sinais dos céus, mares ou rios,

construíram suas relações com os espaços onde estabeleceram ou onde a

missão curadora foi “anunciada”.

           Note-se na citação anterior, que “o modesto local no Pau Miúdo”

transformou-se num “Panteon de Milagres”. Onde Cristo nasceu? Se era o “rei

dos reis” poderia ter nascido num trono suntuoso, como expectativa de

                                                
46 Jornal A Tarde. 16/05/1957, p. 12. Grifos nossos.
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realezas. Mas nasceu num estábulo, numa simples manjedoura, com seu

nascimento anunciado por uma estrela cadente, a estrela de Belém. Esses

conhecimentos bíblicos não deixam de ser ressignificados e apropriados de

forma própria pelas culturas populares ao vivenciarem seus movimentos

religiosos. Retomando as imbricações entre o erudito e o popular, é possível

pensar que a leitura da Bíblia ainda constitui-se em ampla literatura de acesso

popular, onde tomam conhecimento de profecias, anunciações, visões,

bênçãos, milagres. Embora não faça parte do eixo central dessa pesquisa,

histórias e narrativas de literatura oral de cordel, enquanto expressão de

produção e consumo popular que muito se assemelha a narrativas bíblicas,

não podemos perder de vista estas aproximações e permanências. Até por que

muitas das histórias contadas e mesmo casos de cunho religioso, para além do

seu aspecto ficcional não deixam de ter um substrato sócio-cultural profundo,

fruto de cosmogonias presentes no cotidiano de comunidades populares no

Brasil.47

             Importa ainda acompanhar formas de efetivação destas ações

curativas, como intermediavam-se  agentes curadores e doentes. As bênçãos

parecem ter sido as formas de maiores promoções de cura. Mas há situações

mais especificas. Na casa de “Santa” Ozita chegou uma senhora carregada,

com dificuldade, por quatro homens, segundo o relatado à época. “Santa” Ozita

“ordenou-lhe” que andasse e firme, equilibrada e fervorosa levantou-se a

doente, recobrando os movimentos.48

Ordenar que a paralítica andasse articula, no contexto simbólico, não só

a crença no poder curativo da “Santa”, mas também a introjeção no doente da

responsabilidade que também ele tem no processo da cura. Não é a “Santa”

que sozinha faz o milagre. O doente participa do processo ao recuperar

confiança e auto-estima em si mesmo; tem que levantar-se e caminhar. A cura

é fruto de um contexto relacional, rompendo com a passividade do doente ou

dos protagonistas de outras situações de opressão e desespero.

                                                                                                                                              

47 Cf. ANTONACCI, M. A. Tradições de oralidade, escritura e iconografia na literatura de folhetos;
Nordeste do Brasil, 1890/1940. In Revista projeto História, n 22, São Paulo, EDUC, 2001.
48 Jornal Estado da Bahia. 04/05/1950, p.03.
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             Esse dado é importante no tocante à concepção que as camadas

populares têm da relação corpo / saúde / doença. Esta última é fruto de

desequilíbrios da ordem e da dinâmica do corpo, retirando-lhe a saúde.

Diferente da medicina oficial, onde o corpo do paciente é investigado,

diagnosticado e tratado, sendo o mérito dos médicos e seus remédios, nos

milagres e no curandeirismo são os doentes que se curam a partir de “santos”

ou relações com os curandeiros. O enfermo passa, ou volta a ter controle sobre

o seu próprio corpo.

No caso de Maria José, pelo que foi possível apreender, o processo da

recuperação do doente era intermediado com a santificada, aspergindo água

benta ou tocando nos enfermos conforme realizava as curas ou melhoras.

Quanto à Ozita, o jornal A Tarde49 registrou sua ida para Recife e,

posteriormente seu retorno a Salvador. Atendendo a solicitação da Secretaria

de Saúde Pública, a Delegacia Auxiliar determinou à de Costumes que

apurasse se Ozita vinha infringindo dispositivos do Código Penal em vigor e,

em caso afirmativo, que se instaurasse inquérito. Em resultado foi ordenada a

vigilância sobre as ações da “santa”, ao que, seu marido, Idalgo Correia Lima,

requereu um habeas-corpus à Justiça. O juiz, por sua vez, solicitou

informações ao Delegado Auxiliar, sobre possíveis constrangimentos sofridos

pela “santa”.

O jornal publicou, na íntegra, o relatório deste Delegado. Traz informes

sobre as atividades “criminosas” de Ozita, o que pode enquadrá-la nos artigos

283 e 284 do Código Penal; no entanto, a denúncia feita por seu marido, no

sentido de estarem sofrendo constrangimentos foi escamoteada. A alegação da

constante presença da polícia, no Alto do Cruzeiro, foi explicada devido à

presença de centenas de pessoas no local procurando curar seus males sendo

alegado ser grande contingente de portadores de doenças contagiosas,

possibilitando contágios. Por conta dessa “irrefutável” argumentação, o

Delegado solicitou ao juiz a intervenção do Secretário de Segurança Pública,

                                                
49 Jornal A Tarde. 09/06/1950, p. 10.
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apelando para o “perigo do ponto de vista sanitário, decorrente da aglomeração

e promiscuidade que por certo se verifica na residência da senhora Ozita”.50

Na impossibilidade de imediatamente penalizá-la, conforme a legislação

vigente, em nome da defesa dos interesses da população frente à possíveis

‘contágios”, foi permitida a intervenção policial. A conclusão do Delegado foi

eloqüente na explicitação das reais intenções:

Quando me chegou às mãos as denúncias da saúde pública, exarei o

seguinte despacho: “Ao Dr. Delegado de Jogos e Costumes para apurar se

há infração de dispositivos penais e, no caso afirmativo, determinar a

abertura de inquérito”. Passou, então, a fazer-se vigilância, função policial

precípua ao que não agradou, por certo, ao casal de embusteiros.

Como se vê, não há ameaça de qualquer constrangimento. O que há sim ,

é cuidado da polícia em evitar exploração dos menos avisados. E, ainda

mais, dar início a procedimento policial (inquérito) caso a “santa” e seu

“secretário”, e às vezes espancados, como é público e notório, insistam na

prática criminosa...51

Embora com tão contundente relatório, o juiz concedeu o habeas-

corpus. Nesse ínterim, a rádio da polícia do Distrito Federal, na época o Rio de

Janeiro, enviou a seguinte informação:

Ozita Carvalho Paiva não Lima, segundo consta, é filha de Jair Carvalho

Paiva, conhecida pela alcunha de “santa de Bom Sucesso”, que foi

autuada em flagrante, por esta Delegacia, em nove de fevereiro do ano

corrente, por curandeirismo e charlatanismo, juntamente com outra filha de

nome Aríete, tendo sido denunciadas à Terceira Vara Criminal, nada sendo

conhecido a respeito de Idalgo Correia Lima. Saudações, Eduardo Pereira

da Costa, Delegado de Costume.52

O que interessa na análise desse fenômeno social, não é o fato de Ozita

ser ou não “santa”, fazer ou não milagres de cura. Importa apreender que o

universo mágico-religioso que impregnou a vida da cidade, propiciou e propicia

diversas demandas sociais por curas miraculosas. Isto fazia e faz parte da

                                                
50 A Tarde. 09/06/1950, p.10
51 Idem.
52 Idem.
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cultura de Salvador, mesmo que para as elites esse comportamento emperre o

tão sonhado caminho para o “verdadeiro progresso e civilização”.

ZONA DE TURBULÊNCIA: TENDA DA “MISSÃO REDENTORA ”

A Bahia de Todos os Santos efetivamente atrai e produz agentes de

cura que pregam a relação com o sagrado enquanto condição para a

realização de um equilíbrio entre o corpo e a mente, a cultura e a natureza, a

vida e a morte, o doentio e o saudável.

Um dos episódios mais curiosos e porque não dizer, também dramático,

foi a criação da “Missão Redentora” pela funcionária estadual afastada de suas

atividades burocráticas, Nair Saback. Missão Redentora – a denominação já

constitui, por si só, em forte atrativo para os esperançosos de resolver suas

aflições. A conotação salvacionista tem sua mensagem claramente emitida.

Missão, o compromisso que se assume em realizar, conforme fundamentos do

espiritismo, práticas de caridade, bem como a redenção dos pecados e

subseqüente salvação das almas.

Em 1958 repercutiram na cidade notícias, publicadas entre outros

jornais, pela “A Tarde”, do dia 19 de agosto do referido ano, de curas

milagrosas promovidas por uma impressionante curandeira – “Irmã” Nair, na

Rua dos Zuavos, nº 80 (ex-Tingui). Desde o início, as opiniões dividiram-se.

Alguns propalavam os grandes méritos da vidente e curadora, outros, embora

em menor número, condenavam e já criticavam o movimento incomum da
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referida casa, o que, a médio prazo,  constituiu-se em “bomba” que estourou na

cidade , mobilizando vários de seus segmentos sócio-culturais em reação às

ações de Nair Saback.

Durante as manhãs, invariavelmente às 10 horas, os “missionários” davam

início às sessões, fazendo questão de declarar que todos os que procuravam a

“Missão Redentora” não desembolsavam quantia alguma. Pelo contrário,

obtinham não só o tratamento da “missão”, mas também a alimentação. 53

Segundo o depoimento de “irmã” Saback, a missão era mantida por ela

e “irmãos” que, espontaneamente, davam suas contribuições. Baiana de

nascimento, funcionária estadual, vivia com ordenado mensal de $ 3.700,00,

que, segundo ela, empregava integralmente na missão. Ainda informou que há

quinze dias encontrava- se jejuando, tomando apenas uma vez por dia um

cálice de vinho branco.54

Ainda segundo o artigo do jornal A Tarde, na “missão” revelou-se a

presença de alguns “caboclos”, assim nomeados tanto por seus caracteres

étnicos, quanto, provavelmente, por receberem alguma entidade identificada

com universos indígenas. A exemplo de Manuel Conceição Lima, mais

conhecido por “Índio”, encarregado dos trabalhos de preparação dos que

procuraram a missão. Todos o observavam com bastante atenção e

reverência, pois era quem recebia ordem do invisível, ou seja, do “Irmão

Chinês”, o todo poderoso da missão.

              No universo mágico-religioso de Salvador, o chamado sincretismo,

que prefiro entender não como mera associação entre santos católicos e

orixás, mas a partir de incorporações históricas, com sentidos e significados

próprios55, onde tradições indígenas, africanas e espíritas intercruzaram-se,

ganhou significativas dimensões históricas. Vamos retomar essas injunções no

seu aspecto intercambial, característico de quaisquer culturas que, em suas

                                                
53 Jornal A Tarde. 19/08/1958, p.02.
54 Idem.
55 No sentido de “incorporações seletivas” ver Williams, Raymond. Marxismo e literatura. Rio de
Janeiro, Zahar Editores, 1979.
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dinâmicas e sobrevivências, não pode, ser pensadas em termos de pureza e

isolamento.

                Salvador é campo de magia, onde fronteiras materiais e simbólicas

são constantemente rompidas e atravessadas. Pelo que a imprensa

apresentou, a “Tenda da Missão Redentora” constituiu mais uma expressão de

como, sem constrangimentos, combinam- se distintas vertentes religiosas. A

presença dos caboclos na Tenda, onde realizaram-se as sessões espirituais,

aproximam essa manifestação religioso-terapêutica com o candomblé, no caso

o candomblé de caboclo, ou quem sabe ainda, da umbanda.

Em relação ao chamado Índio, não há condições de saber se tinha

dinâmicas inserções em  raízes indígenas ou assim fora denominado apenas

por conta da entidade que manifestava, o “caboclo”. Conforme Jocélio dos

Santos, o culto aos caboclos, presente nos candomblés de Salvador, não

revelam uma “fusão” entre africanos e indígenas, mas uma representação

simbólica do que seria a cultura indígena para esses terreiros:

 (...) o caboclo não deve ser visto como mero resultado de contatos étnicos

entre negros e índios, mas sim nos moldes de uma representação que dá

conta do índio como legítimo “dono da terra”. (...) caboclo do candomblé

baiano explicita visões contidas na sociedade emergente acerca do elemento

autóctone. 56

               Por que esta presença de “caboclos” na Tenda da Missão Redentora?

Sem nos alongarmos no histórico de caboclos nos candomblés da Bahia,

alguns indícios contém possibilidades para melhor nos aproximarmos dessa

questão.   No chamado “candomblé de caboclo” ocorrem sessões de giro,

geralmente iniciadas com uma prece, com o pai ou mãe-de-santo benzendo-se

em ritual inegavelmente cristão. Em seguida, o iniciado entra em transe,

distribuindo passes e dando início aos trabalhos terapêuticos . Na sessão de

giro a entidade manifesta o caboclo que passa a dar consulta:

“esta ação dava-se em forma de conselhos, métodos de cura de doenças,

esclarecimentos e soluções sobre as dificuldades do cotidiano, já que as

pessoas vão à sessão em busca de soluções para os problemas

amorosos, familiares, financeiros, desemprego, etc. Geralmente o caboclo

                                                
56 Ver SANTOS, J. T. O dono da terra. O caboclo nos candomblés da Bahia, Salvador Letras, 1995, p.12.
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dava conselhos e recomendava ao consulente “fazer um trabalho” no

terreiro.57

Nesta manifestação de religiosidade, também chamada de “espiritismo

cruzado” com entidades indígenas, nenhum medicamento é utilizado, nem se

estabelece tempo determinado para a realização das curas. Aqueles que

buscavam “graças” na “Missão Redentora”, conforme o referido jornal,

informaram que durante três dias da semana tinham que passar hora e meia

assistindo as sessões e depois disso começavam a obter as graças. Como

invariavelmente ocorre nesses episódios, onde doença, saúde e cura são

indissociáveis, não foram raros os relatos de cura promovidas pela ação da

“Missão Redentora”, por intermédio de seus agentes curadores, os “irmãos” e,

mais especificamente da ação de “irmã” Nair. 58

Algumas das graças alcançadas foram relatadas na imprensa,

possibilitando, mais uma vez, chegarmos perto demales e aflições que

acometiam diferentes segmentos da população que, em desespero, abraçavam

procedimentos alternativos e testemunhavam suas curas milagrosas,

permitindo antevermos dimensões da complexidade de viveres em Salvador:

- Maria de Lourdes Oliveira Malvino, baiana de 23 anos, sofria de asma

crônica e até mesmo desenganada pelos médicos; com 8 meses de freqüência

a missão ficou completamente curada;

- Margarida Charvio, com 76 anos, afirmou ser a primeira pessoa a ter

sido curada pela “Irmã” Nair. Sofria de pressão arterial, mesmo depois de ter

passado pelas mãos do Doutor Edgard Viana. Em quatro de novembro de 1957

sentiu-se completamente boa, graças à Missão Redentora;

- Antônio Carlos Correia de Almeida, de 18 anos, natural de Salvador,

sofria de “neurose”, percorrendo os sanatórios da Bahia e São Paulo, tomando

aplicações de eletro-choques. Há cerca de três meses, seus parentes

procuraram a missão e com dois meses de sessão ficou curado;

                                                
57 Idem, p. 56.
58 Jornal A Tarde. 19.08.1958.
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- Geraldo Gonçalves dos Santos, com 23 anos, residente à Rua Barão

de Cotegipe 64, escarrava sangue e sentia dores nas costas. A medicina não

descobriu qual o seu mal. Em agosto de 1957 procurou a missão e com um

mês de tratamento estava curado;

- Maria dos Anjos Barreiro, espanhola de 41 anos, disse que no dia vinte

e dois de abril sentiu a vista escura, sendo levada por amigos ao Hospital das

Clinicas, sendo encaminhada pelos Doutores Marback e Papaleu, que

diagnosticaram desvio na retina, opinando por operação imediata. Dois dias

depois fora internada no Hospital Espanhol. Nesse ínterim, conforme relatou,

pessoas amigas demoveram-lhe da decisão da operação, convencendo seu

marido a levá-la à Missão Redentora. No dia seguinte isso ocorreu, até porque,

segundo informou, o resultado da cirurgia não era garantido. E assim,

freqüentando as sessões, teria ficado boa, não sentindo mais nada na sua vista

esquerda.

É plausível aventar a possibilidade de algumas dessas doenças, sem

querer entrar nos campos da psiquiatria ou psicologia, terem causas de fundo

emotivo, afetivo ou mesmo nervoso. Por receberem na Tenda atenções mais

diretas e para além dos visíveis problemas físicos, podem ter alcançado

sensações de bem-estar ao amenizarem tensões vivenciadas. E “sentiu a vista

escura” pode indicar sintoma de tonturas, em prováveis contextos de estresse

físico ou emocional. Sem contar que, à iminência de uma cirurgia, expressão

de um tratamento agressivo, principalmente em órgão a que as pessoas temem

arriscar métodos mais radicais de cura, deve ter pesado na hora de decidir por

um tratamento alternativo. A propaganda quanto à eficácia terapêutica exercida

na Tenda deve ter-lhe demovido as últimas dúvidas e, certamente, deve ter

definido sua escolha pelo que considerou melhor forma de tratamento.

E assim foram seguindo relatos de várias doenças e subseqüentes curas

de “Irmã” Nair, valendo a pena mais este registro:

- Maria Rita dos Santos há mais de vinte anos sofria de erisipela, o que a

impedia de receber pessoalmente seu Montepio, no Instituto dos Marítimos. Há

mais de um mês, sem ter comparecido às sessões da missão, apenas pela fé
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na “Irmã” Nair ficou curada e hoje já pode se locomover para receber seus

vencimentos.  

Percebe-se que a ação dos missionários e a relação de fé neles

depositada, pelos aflitos e doentes, extrapolavam o espaço da “Missão

Redentora”. Além de curar, “Irmã” Nair também era vidente. Os repórteres do

Jornal A Tarde, ao deixarem para trás a sala de sessões da “missão”, como é

de praxe na profissão passaram a “fuçar” o espaço da “Missão Redentora”,

galgando o pavimento superior do prédio, deparando-se com um livro

pautado.59  Neste, com tinta vermelha, havia uma mensagem enviada do

“irmão Chinês” para a “Irmã” Nair, “porta-voz do mestre no planeta”, garantindo

que as eleições de outubro no Brasil não se realizariam, pois a vinte e quatro

de agosto do ano em curso (1958), graves acontecimentos abalariam a nação

brasileira, o que impediria que o evento se consumasse.

Embora não tenha informado pessoalmente, seus seguidores afirmaram

aos repórteres do jornal A Tarde, de 18 de agosto de 1958, que a “Irmã” Nair

estaria à espera de um “disco voador” vindo de Marte para levá-la até São

Paulo. E que além de pretender viajar num disco voador, esperava receber o

espírito de Gegê (Getúlio Vargas) prevendo, ainda, que o próximo golpe

político no país seria dado pelo general Lott para colocar o general Juarez

Távora no poder.

Se Irmã Nair não foi profética com os atores envolvidos, não deixou de

fazer uma projeção de dramáticos acontecimentos em futuro não tão distante

para a história do país. E até então, sem estar envolvida em maiores

problemas em Salvador, Nair Saback foi criando notoriedade, mesmo pelo

sensacionalismo criado em torno de suas previsões. Quanto ao disco-voador,

que iria descer no Largo da Palma, com dia e hora marcada, não apareceu

para decepção de seus adeptos.

          Mas “Irmã” Nair veio à tona, dessa vez, com seu nome envolvido numa

série de escândalos, em decorrência do sistemático uso da força física para

                                                
59 Idem.
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retirar os “cabeludos”, ou seja, os espíritos encostados em seus clientes,60 em

reportagem onde foi possível sabermos um pouco dos desdobramentos de

“Santa Ozita” na cidade de Salvador:

Ainda está na memória de todos as “curas” miraculosas operadas por uma

outra “santa”, uma esperta enfermeira que por aqui esteve – “Santa Ozita”.

O que demonstra de maneira evidente que a Bahia é de fato uma boa

terra.                Até milagreiros nela existem em abundância. Entre as duas

“santas” há uma diferença qualitativa no método de operar as milagres.

Enquanto uma, a Ozita curava com dinheiro mercadejando a preço não

muito módicos as graças, a segunda, a Nair cura de graça, mas na

pancada.61

E seguem informações acerca da terapêutica utilizada:

Pancada mesmo no duro, acompanhada por cânticos, preces, “passes”

etc. que justamente com aqueles gemidos dos “pacientes” se constituem

no terror das vizinhanças, tal o ruído que fazem roubando o sossego e a

tranqüilidade da tradicional e pacata Rua do Tingui.62

Efetivamente, a ação da Missão Redentora e, mais diretamente, da

“Milagrosa”, como passou a ser identificada “Irmã Nair” por seus adeptos,

começou a atingir não só a vizinhança, mas também o cotidiano dos familiares

de seus clientes. Tal foi o caso de Maria Francisca da Silva. Procurando

solucionar seus problemas foi-lhe imposta, como condição para o êxito que

desejava, abandonar o lar e também o esposo. A justificativa foi de que seu

tratamento seria mais rigoroso, devido ao grande número de “cabeludos” que

dela se apossaram.

Entre estes existia um tal Antônio Costa Pinto espírito realmente “brabo” e

que só descia “apavorado”. Sábado por exemplo a sua descida foi um

caso. O “cabeludo” veio de tal forma que Francisca teve que receber uma

                                                
60 Idem.
61 Idem.

62 Idem.
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tremenda surra antes de ser lançada escada abaixo o que lhe valeu

escoriações de toda a sorte.63

            No caldeirão religioso da cidade de Salvador, ainda nos anos 50 do

século passado, entraram em cena práticas e formas de exorcismos.  A

pressão da vizinhança e da imprensa tornou-se recorrente. Às queixas do

barulho ensurdecedor somavam-se ao que imaginavam ser as cenas de

pancadaria.  Vale lembrar Júlio Braga ao indicar que o exorcismo, como prática

para a expulsão de “encostos”, não é uma constante da religião afro-brasileira;

no entanto, ocasionalmente, isso pode ocorrer. Assim, a descida dos

caboclos na Tenda torna muito plausível pensar advir de influências do

candomblé de caboclo.

            Júlio Braga cita a reportagem do Diário da Bahia de 10 de Janeiro de

1929, intitulada “Nas Baixas Esferas do Fetichismo”. Nela, o jornalista descreve

uma sessão de caboclo em que as vítimas, em estado de autosugestão,

acreditavam- se possuídas de um caboclo endiabrado: gritavam, gesticulavam,

imitavam vozes e passos de animais, até entrar em cena um pai-de-santo

munido de um chicote e, devidamente surrados. os possuídos voltam a si,

livres do espírito endemoniado.64  Estes acontecimentos de religiosidades

exacerbadas foram registrados em Salvador bem antes das atuais cenas

dramáticas de espetacularização de religiosidades belicosas e exacerbadas

nas mídias televisivas brasileiras, como em todo o mundo globalizado.

             Vale lembrar que a prática do exorcismo, embora menos utilizado em

Portugal que em outros países europeus, conforme Márcia Moisés Ribeiro65 foi

uma prática constante no Brasil colonial, o que aponta para heranças antigas,

sendo um meio utilizado apenas em casos excepcionais, principalmente em

circunstâncias de malefícios. Era um recurso terapêutico a que recorriam em

casos de ineficácia dos tratamentos cirúrgicos ou dos curandeiros. A doença

que não era solucionada por meio de remédios naturais, desde aquelas

épocas, também podem ser encontradas no período em estudo, quando

atribuíam-se suspeitas de “artes diabólicas”, lançando mão do auxílio de

“esconjuro”.

                                                
63 Idem.
64 BRAGA, J. Na Gamela do Feitiço. Repressão e resistência nos candomblés da Bahia. Salvador,
EDUFBA, 1995, p. 160
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              Essas práticas, revitalizadas na Tenda da Missão Redentora devem

ter causado estragos na imagem de cidade civilizada que as elites sempre

quiseram para a Salvador, principalmente dos anos 60 do século passado. Em

meio a este jogo de poderes, crenças e valores, a paciente Maria Francisca, a

partir de então, só amargou problemas, sendo rejeitada pelo marido e

abandonada pela Missão Redentora de Nair. Com o corpo cheio de

escoriações e de “espíritos”, devido ao seu “mau comportamento” não houve

alternativa a não ser o recolhimento ao xadrez da Primeira Delegacia. E a

Tenda da “Missão Redentora”, rapidamente foi-se metamorfoseando, aos olhos

da opinião pública, das autoridades e da imprensa, em “Tenda do inferno” ou

“Tenda do Diabo”.

No sábado da mesma semana, a Srª. Cecília Souza, sexagenária,

residente na Ladeira da Saúde n° 28, procurou a red ação do Jornal A Tarde

para relatar suas experiências na “Missão Redentora”. Segundo ela fora levada

ao local objetivando “abrir seus caminhos”. Como toda “santa”, Nair a recebeu

de braços abertos, marcando o milagre de sua cura para o dia imediato. Seus

caminhos seriam abertos sem muito trabalho.66 Ainda segundo relato de D.

Cecília, ao retornar conforme o combinado, encontrou quase cinqüenta

pessoas “religiosamente” atentas à pregação da “milagrosa”.

Ao perceber a sua presença, Nair ordenou-lhe que se deitasse perante

os presentes, o que segundo Cecília causou-lhe estranheza e subseqüente

reação, já que “nunca vira tal maneira de se fazer milagre”67. Teria esta

Senhora Cecília tão larga experiência em testemunhar milagres? Como não se

submetesse ao que lhe fora ordenado, o já citado Manuel Índio, “irmão chinês”,

aplicou-lhe violenta bofetada, montando em seguida sobre o seu copo

enquanto com as mãos apertava-lhe o pescoço.

Conforme relato da imprensa:

Acabada a operação a velha retornou para casa em estado realmente

lamentável. Se por um lado lhe abriram os caminhos da vida, por outro

                                                                                                                                              
65 RIBEIRO, M. M.
66 Idem.
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fecharam o seu ganha pão já que tal machucada como ficou não pode

continuar a trabalhar. O resultado de tudo é que, sendo só no mundo está

passando sérias necessidades em quanto que Nair nenhum milagre

operou é claro68.

           A prática da “pancada” tornou-se sistemática na tenda da “Missão

Redentora”, “Tenda do Inferno” ou do “Diabo”, como passou a ser conhecida na

cidade, principalmente contando com a contribuição da imprensa para esse tipo

de divulgação. Como nessas situações a esperança de cura milagrosa não é

exclusivamente dos segmentos populares, independentemente da barulheira

oriunda da “Tenda” e dos escândalos publicados nos jornais, tal não impediu

que o local também fosse procurado por pessoas dos altos estratos da

sociedade, como foi divulgado nesse mesmo jornal.69 Até políticos

freqüentaram a casa de Nair Saback, quem sabe aconselhando-se e

esperando uma profecia favorável nas próximas eleições.

Mesmo aumentando as pressões, dos vizinhos e da imprensa, para que

a Secretaria de Segurança Pública tomasse providências, no sentido de fechar

a “Tenda do Inferno”, processando criminalmente os seus responsáveis, e

continuou por mais um ano em plena atividade, a despeito de todas as críticas

e denúncias realizadas. Ficou conhecida como o “paraíso dos loucos e

depravados”, tais as atividades estranhas e os “requintes” de vocabulários

próprios dos freqüentadores da casa de Nair Saback.

Conforme a imprensa, desde as primeiras horas da manhã até a noite,

os que passavam pelas imediações eram surpreendidos por ruídos misteriosos

e por palavras do mais baixo escalão, vindo da residência da citada senhora

que se intitulava “redentora” e, nas suas manifestações costumava, levantar

hozana aos “irmãos marcianos”.

  Quanto ao estado de insanidade mental dessa criatura não há dúvidas. O

mais grave, entretanto, é que os moradores da Rua Tingui (outrora tão

pacata) onde se situa a casa da “redentora” não tem sossego com essa

desagradável vizinhança obrigados que estão a ouvir os palavrões e os

                                                                                                                                              
67 Idem.
68 Idem.
69 Idem.
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gritos do “espíritos da casa de D. Nair”, um sério atentado aos nossos foros

de civilização e cultura.70

O que foge à dita normalidade e civilidade nas formas de viver e

experimentar, curas estabelecendo relações com o sobrenatural, consigo

mesmo e com seu modo de vida, desde sempre foi interpretado como loucura e

depravação. Ainda chama a atenção que os transeuntes fossem

surpreendidos, não só por palavrões, mas por ruídos misteriosos, indicando

que curas às escondidas não deixam de aguçar a curiosidade e a imaginação

sobre o que efetivamente ocorre nas relações entre pessoas que burlam os

“foros de civilização e cultura”. Por não serem relações nem tão públicas, nem

tão explícitas, já por principio ficam entendidas como ilegais, imorais, devendo

ser interditadas.

Mais uma vez ficou evidente a rejeição a formas como segmentos

populares e outros atores vivenciam suas interações sagrado/profano fora do

que se considera “culto e civilizado”. Em nome de pacatos moradores

violentados frente a comportamentos diabolizados e de espíritos indômitos e

desbocados, expressão de um atraso renitente, a sociedade baiana precisava

ser respeitada.

Diante da situação de tensão entre os moradores da Rua Tingüi e a

“Tenda dos Infernos”, as Senhoras Tereza Dias e Lindalva Silva, vizinhas de

Nair Saback, procuraram a redação do Jornal Diário de Notícia, no dia 14 de

julho de 1959, relatando que estavam voltando da Delegacia de Jogos e

Costumes, onde não lograram qualquer providência para as suas queixas.71

Moradoras no mesmo prédio de Nair, na parte inferior que divisa com o

Gravatá, alegaram que a “Tenda” prosseguia com suas diabruras, promovendo

o desassossego e demandando silêncio de noite e de dia. Há que se

reconhecer que não deveria ser fácil a coexistência com “os espíritos” da

misteriosa “Missão Redentora”. E as referidas senhoras, continuando suas

queixas, além de terem a desdita de assistir aos mais lamentáveis fatos e

escutar as coisas mais desagradáveis, ainda disseram que a Tenda nunca fora

                                                
70 Jornal A Tarde. 30/01/1959, p.04.
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sessão espírita, pois bem próximo estava instalada a casa de sessão espírita

“Signo de Salomão”, que nem se sabe quando está funcionando, pois não

incomoda a ninguém.

Na “Tenda” de Nair, entretanto, desde as primeiras horas da manhã

prolongando-se até a alta da madrugada quando não se vê , houve-se os

gritos obscenos, as provocações em ditos usados para atos sexuais  e os

espancamentos que se processam diariamente, fazendo escutar frases

como esta: “bata, amarra, castiga”... enquanto a gritaria é dos infernos não

deixando ninguém dormir.72

Nas falas dessas senhoras vem à tona uma série de questões que só

ganham significado no contesto cultural em que vivem, impregnado de tensões

entre valores de ordem moral. O fato dos “irmãos” experimentarem relações

com o sobrenatural de forma rendosa tirou da “missão” o seu caráter de sessão

espírita, aumentando o incômodo para os que não a freqüentavam e

experimentavam o misterioso contraponto entre o que se ouve e “não se vê”,

especialmente quando esse mal-estar estava sendo vivenciado por duas

senhoras que denunciaram um “antro de perdição”. Nessa linha, relataram

episódio testemunhado na semana anterior, quando uma das mulheres que se

encontravam internada na “Tenda”, “saltou por uma janela completamente nua,

quando caiu em conseqüência do salto e um policial que ali se encontrava foi

quem teve de tirar a única túnica para cobrir-lhe a nudez”.73

Se a mulher saltou pela janela “completamente nua”, já constituiu uma

prova irrefutável de atos imorais que “certamente” deveriam ocorrer na “Tenda”,

atentando contra a moral, a família e os bons costumes de uma sociedade

civilizada. Sem contar a ação do policial, que em vista da tão grave situação,

despiu-se da única túnica que dispunha. Em nome dos “bons costumes” –

entidade abstrata e genérica –, a imprensa foi impondo a necessidade

deintervenção pública, instigando as autoridades a tomar providências diante

da exacerbação e descontrole, conforme o que noticiavam:

                                                                                                                                              
71 Jornal Diário de Notícias. 15/07/1959, p.06.
72 Jornal Diário de Notícias. 15/07/1959, p.06. Grifos nossos.
73 Idem.
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Seria o caso de perguntar ao Delegado se é constitucional o direito de

perturbar o sossego? Em que se fundamenta o direito de se manter um

antro em que se processa bacanais regados a aguardentes terminando

sempre em recitais pornográficos? E se tudo isso não fosse bastante, que

chegássemos a admitir todos esses desmandos como culto em que se

fundamentaria o direito de Nair Saback de manter em plena capital

funcionando aberta e escandalosamente um hospital clandestino de

loucos e anormais  sem qualquer precaução para se entregarem as

atividades mas esdrúxulas com o prejuízo das famílias que ali residem?74

Apesar das restrições em relação à polícia, sempre passível de severas

críticas pela sociedade, esta foi pressionada e instada, pela imprensa, a

reprimir o que a elite letrada – capaz de fazer valer seus interesses pelos

canais de comunicação a que têm acesso – sentiu-se ferida nos seus modos

de civilização. A despeito da repulsa demonstrada a seus atos em

determinados ocasiões, fica inegável que a polícia inscreveu-se na estrutura

social como efetivo instrumento de controle social. E, como em muitos casos,

este chegou ao “conhecimento” da polícia por meio de reclamações dos

próprios habitantes da cidade e por denúncias corroboradas pela imprensa

que, incansavelmente, acusou as forças policiais de estarem omissas75 ao que

acontecia na “Tenda do Inferno”.

O estudioso Mozart Linhares da Silva lembra que o anormal resulta de

produto das interfaces discursivas dos saberes produzido pelo cientificismo, da

virada do século XIX para o XX. O termo “anormal” é tomado emprestado dos

manuais eugênicos e criminológicos do final do século XIX, mas sua

operatividade foi desdobrada a partir do lócus da diferença, o que implica que

essa categoria deve ser entendida como resultado de saberes que, nas suas

interfaces, produzem discursos específicos para tipos sociais específicos e,

portanto, com dimensões mensuráveis. 76

              No campo de tensões presentes na sociedade soteropolitana,

eminentemente plural, o estranhamento frente ao que diferente constitui marca

                                                
74 Idem. Grifos nossos.
75 É bastante escassa a literatura historiográfica sobre o papel da policia em nossa sociedade: Preenchendo
um pouco essa lacuna ver o competente trabalho de BRETAS, Marcos L. Ordem na cidade. O exercício
cotidiano da autoridade policial no Rio de Janeiro: 1907-1930. Rio de Janeiro, Rocco, 1997.
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em sua história. O diferente, o que escapa aos padrões da dita “normalidade” é

considerado indesejado ainda que exerça forte atração. E como tudo que

incomoda por sua diferença , a solução é aparta-lo, excluí-lo do convívio social,

já que não consegue ser apropriado em sua ordem. Sedução e Rejeição.

              Os clientes da tenda foram tratados como loucos e anormais, dirigidos

pela “louca mor” – Nair Saback –, a partir de comportamentos considerados

desviantes, que necessitavam, urgentemente, serem sanados.77  Nesse

sentido, mais uma vez, emergem disputas de competências. Mesmo

considerando-se que os freqüentadores da Tenda fossem “loucos”, por

expressarem seus problemas de forma barulhenta, escapando do esperado

comportamento dos “civilizados”, o local foi definido como um “hospital

clandestino de loucos e anormais”.

             Quando a Tenda foi invadida pela policia, os doentes foram

encaminhados ao Juliano Moreira, sanatório público da cidade. Durante o

processo instaurado contra Nair Saback, a pressão foi no sentido de ser

realizado um laudo médico acerca de sua sanidade mental. Ou seja, como

herança do final do século XIX, o louco, o anormal, assim como os criminosos

e desviantes precisam ser punidos e/ou confinados em asilos como hospícios e

presídios, em função de projetos institucionalizadores baseados em

fundamentos científicos. Procedimentos que devem ser de competência de

políticas públicas, poder de Estado associado à medicina e ciência, enquanto

mediadora da “normalidade” da ordem e do progresso. À Tenda foi atribuída

condição de “hospital” clandestino, portanto ilegal e, como conseqüência, suas

práticas criminalizadas enquanto curandeirismo e charlatismo.

Vale notar, no discurso da imprensa, o desdobramento de como o que

antes fora mera especulação foi ganhando fórum de verdade. O que não era

visto, mas só ouvido já fora suficiente para serem julgados como verdadeiros

“bacanais”. Também aqui a natureza de “culto”, para os que freqüentaram a

“Tenda”, foi retirado por esse discurso. Da mesma forma, as categorias “loucos

                                                                                                                                              
76 SILVA, Mozart L. Direito e medicina no processo de invenção do anormal no Brasil. p. 14. In SILVA,
M. L. História, medicina e sociedade no Brasil. Santa Cruz do Sul, EDUNISC, 2003.
77 Ainda conforme Mozart da Silva, a civilização e seus vícios desequilibraram a ordem e criam
diversos desvios que merecem ser corrigidos. O anormal tomou o “caminho errado”, seja o caminho
biológico ou moral. É, de fato, uma “vítima” de fatores determinados que desviante não pode superar.
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e anormais” ficaram indistintas, nesse mesmo decurso, ambas isentas de

possibilitar, aos seus portadores, condição para o convívio social em plena

capital da Bahia.

Leitura totalmente oposta dessa argumentação foi feita pela própria Nair

Saback, ao ser interrogada. Embora confirmando os fatos que se processaram

em sua tenda, sua interpretação era de quem estivera diretamente vivenciando,

em termos próprios, aquela situação. Conforme Saback, antes de serem loucos

ou anormais, seus pacientes foram internados por estarem “possessos de

obcessores” da obscuridade, o que os levaram a procederem daquelas formas.

              Importa ter presente que, nesse período, Salvador demograficamente

inchara, condicionando as autoridades municipais a terem que enfrentar uma

série de tensões sociais. A população crescera de forma assombrosa, sem que

a cidade estivesse preparada em termos de projetos urbanos que pudessem

atender a toda uma demanda por habitação, saúde e emprego na cidade. Laert

Pedreira Neves informa que, só na década de 60 / 70, período em estudo

nessa pesquisa, “o aumento da população de Salvador, devido a migração foi

da ordem de 52,9%, número que significou um volume aproximado de

duzentos mil pessoas de todos os lugares chegadas à metrópole para ficar”. 78

               Por conta desse crescimento populacional desordenado, entre outros

fatores, Salvador transformou-se num barril de pólvora permanente. Embora

tenha ocorrido certa expansão industrial, com o Centro Industrial de Aratu

(CIA), na Região Metropolitana de Salvador, os empregos gerados pelas

empresas ali instaladas não foram suficientes para atender à demanda por

trabalho.

              Cresceram as tensões entre as elites e o aumento indisciplinado do

trabalho informal, a exemplo do comércio ambulante na cidade. O que fora

previsto para as calçadas do centro, enquanto espaços de trânsito de pessoas,

foram incontrolavelmente territorializados por vendedores ambulantes enquanto

espaços de trabalho. 79

                                                
78 NEVES, L. P. O crescimento de Salvador e das demais cidades baianas. Salvador. UFBA, 1985, p. 21.
Ver também SANTANA, Charles d´A. Op. Cit.
79 Ver NASCIMENTO, Vilma M. do. Trabalho Árduo e Liberdade: o cotidiano dos vendedores
ambulantes em Salvador  - 1960-1990 – Dissertação de Mestrado. São Paulo, PUC-SP, 1999.
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               Outro campo de tensão foram as lutas por habitação. Muitas favelas

foram violentamente destruídas na cidade e a população forçada a ocupar,

cada vez mais, áreas periféricas. Problemas como os ocorridos na Tenda dos

Milagres constituíram um exemplo a mais uma cidade bastante

desassossegada no período em estudo.

             Reprimir os acontecimentos locais constituiu parte de todo um

movimento no sentido de sanear a cidade dos indivíduos indesejáveis.

Expulsar habitantes para a periferia foi norma de urbanização que aposta, cada

vez mais, no turismo, não condizendo com a favelização, inclusive na orla da

cidade, futuro cartão postal. À cidade “feia e da pobreza”, quer-se a cidade bela

e civilizada. Ao mesmo tempo, a presença de loucos, atuando abertamente,

utilizando métodos terapêuticos “estranhos” aos dominantes, também precisam

ser, devidamente isolados. Os asilos cumpriram essa função social, no

contexto das políticas públicas formuladas em Salvador nos “anos de chumbo”

do regime militar.

Mas os escândalos envolvendo a “missão” atingiram cores mais

dramáticas e violentas. A Praça da Sé, à época um terminal de ônibus

receptor de veículos de vários pontos da cidade, às 19 horas congregava o

maior movimento de populares nas filas para acesso ao transporte, para o

retorno à residência após jornadas de trabalho. Como outros apropriavam-se

desse mesmo espaço enquanto experiência de sociabilidades, este local

configurou-se como encontro da boemia, nos bares da localidade, com baianas

de acarajé ofertando os seus irresistíveis quitutes, sem contar que, na áreas

adjacentes, como o Pelourinho, a decadência física e social desse espaço

permitia a oferta de outros serviços, como a prostituição.

Foi nesse contesto de alta concentração de pessoas, na Praça da Sé,

que um tumulto veio à tona, quando uma jovem, demonstrando sintomas de

alienação mental, agrediu pessoas que ali encontravam-se, como tentou atirar-

se embaixo dos veículos que passavam.80 Dominada por um grupo de policiais

foi conduzida à Delegacia de Jogos e Costumes. Na ocasião surgiram

Marinalva e Walmira Maria de Jesus, que identificaram a jovem como sendo

                                                
80 Jornal Diário de Notícia. 25/08/1959, p.06.
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sua irmã, Almerinda Maria de Jesus, 20 anos de idade, doméstica e residente

no subúrbio de Plataforma. Na referida Delegacia, esclareceram às autoridades

que o estado de saúde da irmã agravara-se, a ponto de tentar suicídio e agredir

fisicamente as pessoas. em conseqüência de reuniões na “Tenda de Nair

Saback”, local que freqüentara para adquirir a cura do mal que sofre seu filho.

Almerinda, ainda em “estado de inconsciência gritava que a tenda de Nair

Saback nada fazia e que somente lhes impunha torturas”.81

Assim o cerco foi se fechando em torno de Nair Saback. Além das

acusações de curandeirismo e prática ilegal da medicina, somaram-se

acusações de tortura e outras práticas violentas, atentando contra a saúde

física e mental de seu “clientes”. Todavia, nem a tenda foi interditada e nem

Nair deixou de realizar suas sessões, a despeito das pressões de populares,

do discurso da imprensa, da perseguição policial e da Secretaria de Saúde

instada a interferir, pressionada pelo Serviço de Fiscalização Profissional de

Medicina “contra o curandeirismo que a louca Nair vinha praticando

livremente”.82

Entre idas e vindas, ou melhor, entre a polícia fechar a “Tenda do

Inferno” e Nair reabrir a “Tenda da Missão Redentora”, vários episódios

colocaram a “missionária” no auge dos acontecimentos cobertos pela imprensa

na época. O que não deixava de mobilizar a opinião pública, até porque, se boa

parte da população ainda não tinha acesso à mídia escrita, o rádio era,

inegavelmente, o veículo de comunicação dos mais populares, atingindo um

número significativo de ouvintes. Este é um dado que não pode deixar de ser

considerado frente às manifestações populares no Tingüi, exigindo o imediato

fechamento da Tenda.

Em abril de 1960, sob a acusação de curandeirismo, ao que a imprensa

reforçou, alegando prática de “fetichismo”, foi instaurado inquérito contra Nair

                                                
81  Sua irmã Walmira Maria de Jesus, prestando declarações ao Comissário Del. Luís Calmon dos Passos
da Delegacia de Costumes, informou que a irmã fora a casa de Nair Saback a procura de cura para o filho
menor. Ao ser atendida por Nair foi-lhe pedido que nas próximas sessões que ali fosse não levasse mais o
menor pois não era preciso. Almerinda compareceu por três vezes na reuniões sem que nada acontecesse.
Na noite do dia 24, encontrava-se lá quando, subitamente alucinou-se, e fugiu dali, tomando a direção da
Praça da Sé onde ocorreram os fatos mencionados. Jornal Diário de Notícias. 25.08.1959.

82 Idem.
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Saback, acrescido de outro para apurar a morte de Odete Sebastiana dos

Santos.  Além da prática de “fetichismo” na “Tenda do Diabo”, o inquérito

procurou apurar as ações violentas ocorridas naquela tenda, à exemplo dos

espancamentos como formas de “tratamento”. Não atendendo a nenhuma das

intimações recebidas, o inquérito correu à sua revelia.

Em 12 de maio de 1960. o Diário de Notícias publicou a ocorrência de

mais uma vítima da curandeira. Jogada escada abaixo. depois de tomar uma

violenta surra, a sexagenária Aurelina Mendes Conceição, fora assim

encontrada por sua sobrinha na Tenda da Missão Redentora. Esta senhora foi

retirada. à força da Tenda por seus familiares. com ajuda de alguns policiais.

Entre a vida e a morte, faleceu dois dias depois. E a imprensa não deu trégua,

pressionando as autoridades, a quem acusava de morosidade no andamento

do inquérito, exigindo o imediato fechamento do “maldito” casarão.

Uma semana depois, 17 de maio, os principais jornais em circulação na

cidade estamparam em primeira página a invasão da Tenda, pela polícia,

publicando que:

 “Finalmente ontem a polícia bahiana tendo à frente o próprio delegado

auxiliar decidiu tomar uma providência enérgica contra a curandeira Nair

Saback invadindo a “Missão Redentora” onde submete ela os seus clientes

aos mais terríveis castigos, de lá retirando cerca de doze pessoas, todas elas

aparentemente débeis mentais e que se encontravam em “tratamento”.83

Conforme o artigo, os “fiéis”, alguns manifestando “os mais diferentes e

violentos espíritos”, ficaram tão surpresos que não esboçaram a costumeira

reação de violência. O Diário de Notícias chegou a informar que a ação

impetrada pelo Delegado Francisco Trindade, invasão e subseqüente

fechamento da Tenda, decorreu por ordem do Secretário de Saúde, ante as

constantes queixas do Serviço de Fiscalização do Exercício Profissional da

Medicina. Importa notar que a disputa de competências veio à tona. No

entanto, como veremos adiante, muitos talvez procurassem o local por terem

sido impedido de acessar tratamento médico por meio das agências oficias, o

que fez inclusive que muitos dos doentes nem tenham saído da Tenda por

conta dessa ação policial. Ainda era esperado que, em decorrência do laudo

médico (Nair submeteu-se a exames de uma Junta Médica, uma vez que era
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funcionária pública da Secretaria de Agricultura), que concluíra pela insanidade

mental de Nair Saback, esta fosse internada.

Segundo o que foi publicado pelo A Tarde, nesta ocasião Nair Saback

proporcionou um verdadeiro show, e “mais uma vez deixou provado de maneira

inequívoca ser ela uma louca. Da janela da ‘Missão’ a infeliz mulher gritava e

gesticulava ameaçando céus e terras, entrecortando suas ameaças com gritos

de ‘viva Jesus, irmão. Viva Jesus”. Ao lado desta matéria, A Tarde ainda

informava que Dulcelina Silva, de 24 anos, embora aparentasse mais, relatou

que foi à Missão levada por dois irmãos para tratar de uma úlcera; quando quis

deixar a “Tenda”, “irmã Nair” não lhe permitiu, e sempre quando falava sobre o

assunto era segurada pelos ‘irmãos” Osvaldo e Raimundo, a fim de que “irmã

Nair” pudesse bater-lhe. Essa situação, caracterizadamente de cárcere privado,

“repetia-se seguidamente, principalmente nos loucos pois este era o método

mais indicado (e ninguém tem autoridade para discutir a eficiência) para que os

maus espíritos sejam afastados para longe”.84

No sótão do casarão foram encontradas cerca de cinqüenta pessoas ,

muitas em estado lastimável, segundo o publicado pelos jornais. Conforme

entendimento prévio, essas pessoas seriam levadas para o hospital Juliano

Moreira, para exame e subseqüente tratamento, o que não ocorreu. A direção

do estabelecimento recusou-se a recebê-los, ao que voltaram para a Secretaria

de Segurança Pública, permanecendo aí por um bom tempo, sem deixarem de

dirigir insultos a quem se aproximasse. Como até hoje, a burocracia e a

hierarquia de competências, alegando a falta de recursos e de carência de

vagas nas instituições, não raro deixam os necessitados de atendimento

médico sujeitos à própria sorte.

No dia seguinte, o Diário de Notícias85 noticiou o apedrejamento ocorrido

na noite anterior contra a casa de Nair Saback. Pedras e até mesmo uma

bomba foram arremessadas. A chegada da polícia salvou “irmã Nair” de um

possível linchamento. Ficou montada uma guarda à porta da Tenda, para

impedir a entrada de “incautos” que para ali fossem procurar tratamento, e

                                                                                                                                              
83 Jornal A Tarde. 17.05.1960, p. 1.
84 Idem.
85 Jornal Diário de Notícias, 18/05/1960, 2º caderno, p, 6.
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tomaram providências para o retorno de alguns internos para suas cidades de

origem.

É curioso observar a dubiedade com que a população respondeu às

ações ocorridas na tenda. De um lado, a propaganda difusa atraiu clientes até

mesmo do interior do Estado, no afã de obter curas miraculosas, como a

presença de um prefeito que, como bom cliente de Nair, na ocasião a teria

defendido. Do outro lado, até por conta dos efeitos da urbanização e maior

impacto que a imprensa provocava por sua capacidade de formar opinião e

induzir a população a abraçar as suas causas como se de interesse geral

fossem, notamos como boa parte da população da cidade apoiou as pressões

da imprensa contra as ações ocorridas na Tenda, exigindo publicamente o seu

fechamento. Mesmo o Diário de Notícias, reputado por ser mais liberal, no que

dizia respeito às práticas de cura consideradas “exóticas”, teve a mesma

postura conservadora e persecutória dos demais jornais em relação aos

tratamentos desviantes de conhecimentos acadêmicos. As experiências

vivenciadas na tenda, com tratamentos acompanhados por extrema violência,

como o uso das surras e de outras formas de torturas, inclusive psicológicas,

difere bastante dos tratamentos resultantes de saber-fazeres ancestrais que

pesquisamos. Assim, é plausível pensarmos que, ao homogeneizarem o trato

dado à tal diversidade de práticas curativas,  o objetivo fosse justificar o

“controle” sobre o que aparece como exótico e, consequentemente “bárbaro”.

Já o jornal A Tarde informava que, finalmente, foram concedidas vagas

no Juliano Moreira: “Nove dos antigos ‘fiéis’ de Nair Saback foram aceitos pelo

referido manicômio, onde serão observados pelos médicos”.86 Face a esses

acontecimentos Nair Saback acionou seus advogado para impetrar mandato de

Segurança Pública contra o Delegado Francisco Trindade.87

No início de junho o Diário de Notícias denunciou que a Tenda do Diabo

voltara a funcionar normalmente e então com a anuência da polícia. Segundo o

jornal, um policial e um motorista de ônibus postaram-se à porta da “maldita

Tenda” para impedir a ação dos repórteres: “Não passou assim de uma ridícula

encenação a diligência policial levada a cabo há alguns dias para acabar com a

prática de feitichismo de Nair Saback, responsável por toda a espécie de

                                                
86 Jornal A Tarde. 18.05.1960, p. 1.
87 Jornal Diário de Notícias, 22 /05/1960, 2º caderno, p, 8.
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torturas aos incautos que lá se internam”.88  Informou ainda ser grande o

número de pessoas presentes no local, não pela contínua procura dos milagres

da “irmã”, mas porque nem todos foram evacuados, pois as diligências policiais

não encontraram internação para todos em casa de saúde da cidade.

Em agosto desse mesmo ano de 1960, o Diário de Notícias divulgou a

denúncia do Promotor Otávio Vilas Boas contra Nair Saback, por crimes

incursos nos artigos 283 e 284 do Código Penal. Tomando-se ao pé da letra o

que foi publicado: “Alegou o representante do Ministério Público que a

curandeira mantinha em sua casa e sob poder mediúnico vários doentes

mentais”89, intimando a indiciada a comparecer à Polícia a fim de ser

interrogada. Mais uma vez, Nair negou-se a fazê-lo.

Importa indagar, na citação acima. da fala do Promotor, se suas palavras

foram literalmente transcritas pelo jornal, havendo um reconhecimento dos

“poderes mediúnicos” de Nair Saback, ou se o repórter “enfeitou” seu

pronunciamento. De uma forma ou de outra, pode-se perceber que houve uma

admissão desses poderes, deixando mais uma janela para apreendermos

forças em jogo e disputa de poderes na Salvador de então, permitindo

adensarmos nossa compreensão em torno das tensões sócio-culturais

vivenciadas pelos soteropolitanos na emergência da “metrópole negra”.

O jornal da Bahia, em janeiro de 1961 trouxe notícias de novos

apedrejamentos, tendo como alvo a tenda de Nair Saback. O episódio foi

decorrência da ação de um “cliente” que, em crise, proferira uma série de

palavrões, ao tempo em que era espancado e amarrado pelos seus “irmãos” da

Missão.

Nos anos seguintes, a Tenda continuou com suas atividades, a despeito

da pressão da imprensa, do Supremo Tribunal Federal ter negado o recurso

impetrado por Nair contra as autoridades policiais, das reclamações da

vizinhança e demais habitantes da cidade. Hoje, já falecida, seus seguidores

praticam ações de caridade, o local tornou-se famoso por ser procurado por

                                                
88 Idem. 04/06/1960, p.6.
89 Jornal Diário de Notícias, 08.08.196, p. 6.
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grande número de “sem tetos”, por conta da distribuição de alimentos que é

feita no local, atividade cotidiana de filiados ao espiritismo.
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PARTE II

PROCESSOS CRIME
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CAPÍTULO 1

PROCESSOS CRIMES: ENVENENAMENTO POR FEITIÇO

Em 11 de novembro de 1964 foi lavrado em Salvador o auto de denúncia

oriundo do inquérito policial instaurado na Delegacia Especial de São Caetano,

bairro periférico da cidade, contra José Santos Araújo, conhecido como Zé de

Ogum, sob acusação de ter praticado curandeirismo na pessoa de Florisvaldo

Alcântara, crime no artigo 284, inciso II do Código Penal. Para prática desse

crime teria recebido a quantia de cr$ 17. 777 (dezessete mil e setecentos e

setenta e sete cruzeiros).

No ano anterior, em 10 de julho de 1963, dona Maria José de Alcântara

compareceu a citada Delegacia, queixando-se que seu filho, estudante, seu

dependente, tinha falecido dias antes sob forte suspeita de envenenamento ou

feitiço. Resultante de um tratamento ministrado pelo conhecido curandeiro José

Santos Araújo, o Zé de Ogum, residente no bairro da Capelinha de São

Caetano, conhecido por ser pai-de-santo.

Baiana, casada e com seis filhos, 39 anos, doméstica, sem instrução, de

cor mestiça e religião declarada católica, segundo ela, Florisvaldo de Alcântara,
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21 anos de idade, apareceu doente no dia 13 de junho desse ano, com

manifestações de inchação nos lábios e toda a face, além de dores no maxilar

inferior. Em companhia do senhor José Ferreira da Silva, testemunha desse

processo, foi até a Sandu onde o doente foi examinado pelo médico de plantão,

o qual nada achou que justificasse a inchação de que o doente era portador.

Começou a peregrinação à procura de cura, utilizando os locais

referentes à medicina oficial. Dias depois, ainda no mês de junho, segundo a

declarante, levara o doente ao Pronto Socorro, onde o mesmo foi submetido a

uma junta médica e, mais uma vez, nada foi encontrado que justificasse tal

doença que se apresentava na face do rapaz.

No dia 3 de julho, dona Maria José fez mais uma tentativa para

solucionar o problema de saúde do filho. Levou-o a um médico de nome Pedro,

sem citar o sobrenome, cuja clínica ficava situada no largo do Tanque. Embora

a declarante lhe questionasse sobre a doença do filho, nada lhe foi respondido

e o médico restringiu-se a ministrar medicamentos.

Na medicina oficial, tal comportamento dos agentes de saúde é

emblemático de distanciamento no trato com os pacientes. Estudos apontam,

inclusive, para a inserção do fator classe social como interveniente, no maior

ou menor grau de diálogo, entre médicos e pacientes. A relação é assimétrica

não apenas frente às condições sócio-econômicas dos envolvidos; uma carga

significativa de preconceitos perpassa a relação. Presume-se que os pacientes

não tenham nível intelectual necessário para compreender o que se passa com

o seu corpo e o que lhe teria afetado a saúde.

E por ser assimétrica, a relação mostra-se francamente autoritária. O

corpo enfermo, antes de pertencer a um sujeito social, inserido em uma cultura

própria que lhe orienta a lidar com seu corpo e a relacionar-se com os outros

membros de sua comunidade, representa um mecanismo desregulado a ser

calibrado e posto a funcionar. O médico dispõe do corpo como objeto a ser

dissecado. Por parte do médico, indivíduos devidamente formados por

conhecimentos técnico-científicos e equipados por instrumentos de precisão,

cada vez mais verticalizados, o corpo independe dos seus portadores e de
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suas demandas sócio-culturais. É um corpo a ser investigado, diagnosticado e

depois tratado. O sujeito do corpo é um estranho; o médico, o protagonista

expondo o seu solo em cena. Sem contar que o indivíduo vem sendo isolado

do seu contexto sócio-ambiental e como lembra Maria Antonieta Antonacci, o

filósofo Hampânté Bâ, já chamara a atenção para a mentalidade ocidental,

cartesiana, acostumada a separar o mundo em categorias bem definidas, em

contraste com cosmogonias de povos africanos:

Fundada na iniciação e na experiência, (...) que se liga ao comportamento

cotidiano do homem e da comunidade, a “cultura” africana não é algo

abstrato que possa ser isolado da vida. Ela envolve uma visão particular do

mundo, ou, melhor dizendo, uma presença particular no mundo, mundo

concebido como um todo, onde todas as coisas se religam e interagem.

(...) O Homem simbiose de todas as “histórias”, segundo o mito foi feito

com um parcela de tudo que existiu antas dele. Todos os reinos da vida

(mineral, vegetal e animal) encontram-se nele, conjugados a forças

múltiplas.1

Não por acaso, à ausência de diálogo característica da medicina

científica, na terapêutica religiosa do candomblé, antes de serem realizados

trabalhos de cura, a primeira intervenção advém do jogo de búzios, para

começar a decifrar o sujeito e suas necessidades num campo de forças e

energias do qual faz parte enquanto ser de um universo cósmico. Saber o dono

de sua cabeça implica em saber sobre o desequilíbrio físico, enquanto indício

de seu desencontro em relação a sua ordem espiritual por fatores diversos, a

serem devidamente identificados e a partir daí ser encaminhado para cura e

para sua reinserção nos movimentos e demandas de suas experiências de

vida.

Ao recorrer à medicina acadêmica, esgotadas as possibilidades de cura

ou tratamento inerentes a seus estudos e percepções, em meios populares é

muito próprio, nessas circunstâncias, o recurso a terapias miraculosas, no

âmbito do sagrado, que podem ser concomitantes à procura de cura pelos

                                                
1 HAMPÂTÉ BÂ, Amadou. A tradição viva. In KI-ZERBO (org.) História Geral da África. São Paulo,
Ática, 1982.
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meios da medicina oficial, ou como último recurso em resultado do fracasso

das tentativas anteriores.

Retornando à seqüência de procedimentos de dona Maria José com seu

filho Florisvaldo, no dia 4 de junho o referido José Ferreira da Silva, vizinho de

dona Maria José, convidou-os a irem à residência do pai-de-santo conhecido

como Zé de Ogum. A declarante mostrou-se relutante e terminou por não

aceitar, de imediato, tal convite.

Onde começam as suspeitas? Minutos depois, ainda segundo o

depoimento de dona Maria José, o senhor José Ferreira encontra-se com o

referido Zé de Ogum, o qual lhe confessa ter feito um “trabalho” para matar o

filho da declarante a pedido de duas mulheres de nome Ana e Jandira.

A partir daí entra em ação a rede de relações sociais tecidas no

cotidiano da comunidade destes protagonistas. Zé de Ogum afirma, para o

senhor José, que só fizera o “trabalho” porque não se lembrava quem era o

rapaz de nome Florisvaldo e então comprometeu-se em desfazer o dito

“malefício”. Para esse serviço, Zé de Ogum teria exigido do senhor Ferreira o

valor de dezessete mil setecentos e setenta e sete cruzeiros que aceito,

resultou no depósito da  quantia de dezoito mil cruzeiros.

Chama a atenção, na declaração de dona Maria José, julgar ter sido o

próprio Zé de Ogum a propagar na comunidade  o que disse ao senhor José

Ferreira,ou seja que Zé de Ogum  fora o autor do “trabalho” que  matara

Florisvaldo. Assim, no bairro de São Caetano, toda a população tomou

conhecimento de que fora Zé de Ogum quem matara Florisvaldo de feitiço.

E entra em ação toda uma rede de comunicações  próprias, de boatos e

rumores de comunidades populares. Se o feitiço foi feito e obteve os resultados

esperados, tem-se uma demonstração da força dos poderes do pai-de-santo, o

que predispõe a um misto de temor e admiração; sedução e rejeição.

Segundo os princípios tradicionais, de religiosidades afro-descendentes

a utilização de recursos vegetais, animais e minerais são inerentes à prática

dos seus rituais. Assim, o uso de elementos como cabelos, unhas, roupas, etc.
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são amplamente utilizados na realização dos “ebós”, feitiços ou trabalhos. Este

componente das religiões afro também não escapou no caso de Florisvaldo,

tendo o próprio Zé de Ogum informado a dona Maria José que recebera, das

presumíveis mandantes do feitiço, Ana e Jandira, um retrato, uma meia e uma

cueca da “vítima”.

Paradoxalmente, dizer ter recebido tais materiais das mandantes do

feitiço, se por um lado isenta-lhe de culpa direta pela execução do feitiço; por

outro, tal informação pode contribuir para a construção de sua culpabilidade.

Atentando para a ancestralidade das crenças sobre feitiçaria no Brasil, neste

caso a acusação foi de “envenenamento por feitiço”. Consubstancia-se a

denúncia, mesmo na segunda metade do século XX pois, diferentemente do

veneno-substância, o veneno feitiço pode ser aplicado à distância, através de

malefícios enterrados ou escondidos, ou ainda por outras malícias conhecidas

dos negros macumbeiros e feiticeiros.2

No caso em foco, o retrato, uma meia e uma cueca, objetos pessoais de

Florisvaldo, constituíram-se em instrumentos que, simbolicamente, transferiram

para o corpo da vítima as intenções das acusadas, matar por feitiço. E no dia 9

de julho de 1964, às três horas da manhã faleceu Florisvaldo de Alcântara.

Em 26 de julho de 1964 compareceu à Delegacia de São Caetano, na

cidade de Salvador, o senhor José Santos Araújo, o Zé de Ogum, baiano,

solteiro, sem filhos, nascido em 19/03/1935, professor, instrução secundária,

dado como pardo e católico.

Ser babalorixá nos anos 60 era algo visto como, até certo ponto,

desprezo pelos seus interlocutores. Em contrapartida, dizer-se católico

possibilitava, por meio de batismo, transitar no cotidiano da sociedade dos

senhores brancos e cristãos. Segundo Reginaldo prandi, “o próprio catolicismo

como religião de inclusão, hegemônica, não fez oposições que não pudessem

ser vencidas, ao fato de o negro manter uma dupla ligação religiosa”3

                                                
2 SOUZA, Laura de e. O Diabo e a terra de Santa Cruz. São Paulo,Companhia das Letras, 1994, p. 173.
3 PRANDI, Reginaldo. As religiões negras do Brasil. In Revista USP. Dossiê Povo Negro – 300 Anos, nº
28. Dezembro/Janeiro/Fevereiro, 95-96.
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Com parcelas de seu patrimônio cultural desacreditado e destruído, com

sua religião visivelmente fragmentada, novas Áfricas foram, simbolicamente,

recriadas:

Assim desde cedo, estes africanos perceberam que o batismo lhes

possibilitava não somente a entrada no mundo dos vivos, salvaguardando

a sua condição de pessoa humana, mas também a entrada no mundo dos

mortos, através de um sepultamento digno.4

A inserção no mundo dos brancos tornou-se condição primordial para

superação das heranças africanas e escravistas:

E logo passava a significar o imperativo de ser, sentir e parecer ser

“brasileiro. Podia preservar suas crenças no estrito limite dos grupos

familiares, muitas vezes reproduzindo simbolicamente a família e os laços

familiares através da congregação religiosa, daí a origem dos terreiros e

das famílias-de-santo. Mas a inserção no espaço maior exigia uma

identidade nacional, por assim dizer, uma identidade que refletisse o

conjunto geral da sociedade católica em  expansão.5

Segundo os argumentos de Vilson Caetano, o sincretismo extrapolou a

velha concepção que, tradicionalmente, o entendia como a simples correlação

entre santos católicos e orixás, como a celebração de missas para algum orixá,

ida dos iniciados à Igreja, como Bonfim, Boa Viagem: “O sincretismo afro-

católico se estende a esferas bem mais amplas e se insere em ritos e

momentos a que poucos  iniciados têm acesso, sobre os quais não se podem

falar, pois constituem “segredos da religião”6

Este aspecto do sincretismo põe em discussão os atuais

questionamentos sobre o tema. Embora este não seja centro dos nossos

interesses, negar a sua validade e pertinência nos dias atuais é bem mais

complexo do que se imagina. Aparentemente, hoje não se precisa mais do

catolicismo como a grande e única fonte de legitimação na sociedade

brasileira, como bem lembra Prandi7. Porém, no caso do candomblé, com a

                                                
4 SOUZA JÚNIOR, Vilson C. Orixás, Santos e Festas: encontros e desencontros do sincretismo afro-
católico na cidade de Salvador. EDUNEB, 2003, p.157.
5 PRANDI, Reginaldo. op. cit. p.156.
6 SOUZA JÚNIOR, Vilson C. op. cit. p. 156
7 PRANDI, Reginaldo. op. cit. p.68
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autoridade de quem é iniciado e íntimo dos “fundamentos” da religião, para

Vilson Caetano isto não parece ser algo tão simples e facilmente solucionável

por parte desta nova temporalidade nas questões do candomblé versus

catolicismo, e que poderia caminhar para um suposta independência:

Elementos católicos tais como orações, relíquias, pedras e outros símbolos

litúrgicos, inclusive sacramentos, são capazes de circular não somente nas

igrejas, mas também nos corpos dos próprios iniciados, administrados com

os pós que transmitem até em momentos bem particulares do culto dos

orixás. Momentos em que a teoria da dissimulação por si só não explicaria

tal associação. 8

Mas voltando ao interrogatório de Zé de Ogum9, este informou fazer

parte do culto afro-brasileiro desde 1949, exercendo a função de babalorixá,

cargo mais conhecido como pai-de-santo. Chama a atenção, no interrogatório,

o próprio Zé de Ogum afirmar que a palavra babalorixá significaria “baixo

espiritismo”, dando a entender pertencer ao “baixo espiritismo”.

Tal atitude deixa algumas dúvidas. Assumir de imediato ser a sua

religião “baixo espiritismo”, não representaria uma estratégia no sentido de não

levantar uma polêmica com as autoridades junto as quais estava sendo

indiciado? Ou, na época, a disseminação da definição dessa religião como

“baixo espiritismo” já seria forte o suficiente para que os próprios seguidores do

candomblé internalizassem e reproduzissem essa concepção?

Sobreviveram séculos na adversidade, perseguidos, obrigados a

confinarem-se em locais longínquos, enquanto possibilidade de sobrevivência

de matrizes culturais e religiosas africanas no exílio, sendo extremamente

incômodo para os poderosos habitantes da cidade de Salvador. Era uma

afronta e uma derrota para uma sociedade que se quer civilizada e católica.

Pairando sobre a condenação legal de feitiçaria e falsa medicina estão

presentes visões extremamente preconceituosas, com subseqüentes ações

persecutórias ao chamado “baixo espiritismo”:

                                                
8 SOUZA JÚNIOR, Vilson C. op. cit. p. 156
9 Daqui para frente optamos por chamá-lo pelo nome que é mais conhecido na comunidade onde mora e
na sua comunidade de santo (candomblé).
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E para melhor classificar os candomblés como práticas ilegais, a sua

caracterização como “baixo espiritismo”servia também para garantir o

exercício do espiritismo – não o baixo certamente o quanto manipulava um

discurso mais elaborado e seguramente freqüentado por algumas pessoas

de “fino trato” além, evidentemente, da presença mais significativa de

tantas outras provenientes da classe média. Não era somente uma

questão de conteúdo simbólico, de um espiritismo mais refinado na sua

linguagem teológica e roupagem social, seguindo mais perto a doutrina de

Allan Kardec, em oposição a um espiritismo mal verbalizado, mais flexível

e menos refratário à incorporação de outros ensinamentos e influências

mágico-reliosas diversificadas. 10

A definição do candomblé como “baixo espiritismo” advém pois, de

atribuições formuladas pelos de “fora”. Consequentemente, mesmo que a Zé

de Ogum faltassem argumentos intelectualizados para refutar a denominação,

transparece mais a sua argúcia em não questionar e, estrategicamente, não

alimentar maiores discussões.

Outro aspecto na fala de Zé de Ogum que também merece destaque foi

sua afirmação de que não raspa a cabeça de suas filhas de santo, substituindo

esse trabalho pelo banho de cabeça, cuja água utilizada é preparada com 21

espécies de folhas. Parece mais uma estratégia de defesa do interrogado. Não

só em relação a sua própria pessoa, mas especialmente quanto à preservação

dos chamados fundamentos da religião. “Não raspar a cabeça de suas filhas de

santo” interrompe quaisquer investidas de aprofundamento do tema por parte

de seus oponentes.  Nesse sentido, Vilson Caetano explica:

Para nós, adoradores de orixá, a iniciação é um dos rituais sobre o qual

pouco se fala ocasião em que se sugere um recolhimento, o silêncio e a

discrição. Todos podem ser iniciados no candomblé, mas diferentemente

das religiões de conversão, são os orixás que determinam este processo

(...) uma coisa é submeter-se a um ritual especificamente direcionado a

restabelecer o equilíbrio da pessoa ou mesmo sua relação com o sagrado.

Outra é iniciar-se, o que significa tornar-se parte do sagrado, como uma

espécie de casamento, ou como se diz em algumas tradições, Yaô,

literalmente esposa. 11

                                                
10 BRAGA, Júlio. Na gamela do feitiço. Salvador, EDUFBA, 1995, p. 73.
11 SOUZA JÚNIOR, Vilson C. Jornal Correio da Bahia. 20/05/2006, p. 02.
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Considerando que o processo materializa-se a partir, especialmente, das

falas envolvidas, ou seja, dos denunciantes, das testemunhas e do indiciado,

conforme Boris Fausto em estudo sobre criminalidade em São Paulo de

passado recente, a emissão das falas e a forma de captá-las não é indiferente

à construção do processo.12 Neste sentido, falar o menos possível não deixa de

ser uma estratégia de defesa perante os representantes e agentes da lei e do

poderes constituídos e instituintes. Os aparatos policiais e judiciários não

deixam de constituir uma ameaça à preservação de qualquer pessoa física e

moral, principalmente de sua condição de liberdade. “Falar o menos possível

pode ser a tática mais adequada para fugir às suas garras”13.

Quanto ao número de pessoas possivelmente curadas em sua casa de

santo, Zé de Ogum não se fez de rogado, dizendo que foram tantas as que

ficaram boas em sua casa, que não poderia nem mencionar seus nomes,

porque para isso precisaria alugar um ônibus para que as mesmas fossem

contadas, tal a quantidade. Ainda informou que não curava com remédios,

deixando essa parte para os médicos, e que curava apenas pela parte

espiritual.

Digno de nota também é o amplo conhecimento que os interrogadores

demonstraram da religião afro-brasileira e, nesse sentido, perguntaram-lhe qual

a nação do indiciado nessa religião, ao que respondeu que pertencia à nação

Ketu. Este aspecto é importante porque traduz, na relação interrogadores-

indiciado, mais do que mundos distintos em confronto e, por conseguinte,

alteridades culturais refutadas. Estas podem ser reveladas, embora

continuassem negadas, não pelo estranhamento, mas pelo conhecimento que

autoridades públicas têm da cultura que se pretende submetida e, de

preferência, suprimida. Conhecer o universo religioso do candomblé faz pensar

como essas vivências entrecruzam-se no cotidiano da cidade de Salvador,

                                                
12 FAUSTO, Boris. Crime e cotidiano. A criminalidade em São Paulo (1880-1924). São Paulo,
Brasiliense, 1984, p.22.
13 Idem. P.22.
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construída, saneada e urbanizada na confluência de crenças, costumes,

tradições que entrecruzam o Atlântico Negro14.

A partir destas injunções, no interrogatório começaram a tecer uma rede

de ralações que aproximaria os indiciados Zé de Ogum, Jandira Dias de

Oliveira e Ana Dias de Oliveira à vítima, Florisvaldo de Alcântara.

Zé de Ogum foi evasivo quanto ao fato de conhecer Ana e Jandira e se

elas freqüentavam sua casa de candomblé, informando que possui um livro

que as pessoas assinam quando visitam sua casa e que nesse livro não

constavam os referidos nomes. Mas, no entanto, supõe que Ana fosse uma

mocinha que reside com “uma grande amiga e colega”, tendo esta mocinha um

filho e comparecido à sua casa durante as trezenas de Santo Antônio, há

pouco realizadas (mês de junho). Ao mesmo tempo negou conhecer a mãe da

referida mocinha, esta possivelmente de nome Ana.

Quanto ao senhor Florisvaldo de Alcântara não negou ser-lhe seu

conhecido, informando inclusive que era seu barbeiro e que tinha

conhecimento de seu falecimento. Quanto ao senhor José Ferreira da Silva,

também conhecido como Zeca Dez Contos, Zé de Ogum confirmou não só

conhece-lo como também trocarem-se cumprimentos, negando, no entanto,

ter-lhe falado que fora o autor do trabalho (feitiço), para matar Florisvaldo de

Alcântara, a pedido de Ana e Jandira. Quanto a estas, esclareceu que Ana

esteve em sua residência com o filho recém-nascido, dizendo ser a paternidade

de Florisvaldo, sendo que foi ele que a desvirginara.

Aqui vêm à tona os possíveis motivos que levaram Ana e Jandira a

terem recorrido a um pai-de-santo para executar um trabalho contra

Florisvaldo. Quais as motivações para se realizar feitiço contra alguém? Por

pura maldade? Por inveja? Por desavenças cotidianas, com vizinhos, por

exemplo? No caso específico de Ana e Jandira houve uma motivação bem

explícita, no sentido de como Florisvaldo, de amante tornara-se inimigo,

embora isso seja negado no processo. Desvirginar, engravidar, trair e não

assumir nem a mulher e nem a criança.

                                                
14 Referência ao livro de GILROY, Paul. O Atlântico Negro. São Paulo, Editora 34; Rio de Janeiro,
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Zé de Ogum, contrariando possíveis expectativas que negariam

quaisquer indícios de envolvimento nessa trama de relações amorosas e

feitiçaria, reconhece que recebeu de José Ferreira da Silva a quantia de

dezessete mil e setecentos e setenta cruzeiros, para desfazer o “feitiço” contra

Florisvaldo. Informou, ainda, que a referida quantia foi devolvida, uma vez que

o trabalho feito, já que “tinha passado do tempo”, não foi desfeito. Não houve

tempo para desfazer o malefício e este não surtir efeito .

“Passar do tempo” e as implicações para desfazer o efeito do malefício

deixa implícitas algumas considerações. Forças que são regidas pela natureza,

como o tempo estão acima do poder dos homens. Enquanto o poder de fazer e

desfazer “feitiços” não ficar ameaçado por contingências, o prestígio

conquistado pelos conhecedores das dinâmicas da natureza, perante a

comunidade, fica inalterado. Vale notar que a impossibilidade de desfazer o

malefício não resultou da incapacidade do pai-de-santo e sim na presença de

circunstâncias imponderáveis – o “passar de tempo”. Poderes de reversão

dependem de espaços de tempo. Ou seja, o passar do tempo pode ser veneno

ou poder de antídoto. Fosse desfeito no tempo propício, o novo feitiço

reverteria o anterior. Poder fazer e desfazer está contido, ou é contíguo, às

relações cultura/natureza. Daí o respeito de ancestrais culturas de matrizes

africanas em relação à natureza, ao meio em que vivem suas experiências

históricas.

No interrogatório, Zé de Ogum esclareceu em que consistiu o trabalho

para salvar a vida de Florisvaldo: a matança de um frango, velas, pólvora e

folhas. Ai estão presentes, significativamente, no contexto da religiosidade

africana, os reinos animal, mineral, vegetal, oriundos da terra e da água, além

do fogo que se propaga pela vela com o ar. Questionado se as folhas foram

utilizadas para preparo de chá a ser ingerido pelo doente, o que implicaria em

envenenamento ou prática de curandeirismo, Zé de Ogum escapa dessa

                                                                                                                                              
UCAM/CEAA, 2001.
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possível armadilha, esclarecendo que as folhas foram utilizadas

exclusivamente para forrar o chão e sobre elas fazer o “trabalho” 15.

Se confirmasse ter ministrado chá de ervas ao doente, estaria

confessando utilizar-se de algum tipo de medicina popular ou alternativa, o que

o faria cair nas malhas da lei, que, como garras sufocam os praticantes da

“falsa medicina”. Vale lembrar que já era de praxe, nesses processos, como

chama a atenção Braga, que as denominadas práticas fetichistas e falsa

medicina  fossem, quase sempre, arroladas conjuntamente, o que facilitava o

desempenho da justiça, quando dos atos jurídicos de condenação do exercício

destas práticas.16

Quanto à assistência, conforme o processo, estiveram presentes os pais

do doente, o senhor José Ferreira da Silva e o ogã do indiciado, perante os

quais  Zé de Ogum  confirmou desconhecer a autoria do feitiço para matar

Florisvaldo, podendo apenas informar que várias pessoas trabalharam para tal

fim. Que só em face do jogo de búzios tivera conhecimento de que três casas

trabalharam para matar Florisvaldo, não sabendo, no entanto, informar o nome

das mesmas.

A menção à presença do Ogã é significativa. Júlio Braga, não só como

antropólogo, mas talvez principalmente como pessoa que vivencia as

chamadas “coisas de candomblé” na condição de pai-de-santo, destaca que o

fazer-se ogã – embora se propague que a escolha recaia sempre nas pessoas

que desfrutam de maior poder aquisitivo ou detenham algum tipo de poder na

sociedade – independe e não deve-se levar em conta o exagero dessas

afirmativas, que não raro foram generalizadas nos estudos afro-brasileiros.

Nesse sentido alerta, “os ogãs devem ser vistos na sua dimensão mais ampla,

                                                
15E observe-se como essa forças da natureza comunicam-se, conforme Antonacci considerou a partir das
reflexões de Hampânté Bâ:  Pela vivência e por sua cosmovisão abrangente do universo, o homem
africano pensou-se como uma presença no mundo, não a única, pois convive com um Todo por
intermédio de seus sons – “fala que ganhou corpo e forma”. Partindo de uma unidade cósmica, as
tradições africanas apreendem o visível como sinal de um “universo invisível e vivo, constituído de forças
em perpétuo movimento”. No interior dessa unidade cósmica, o “comportamento do homem em relação a
si mesmo e em relação ao mundo que o cerca (mundo mineral, vegetal animal e a sociedade humana) será
objeto de uma regulamentação ritual muito precisa cuja forma pode variar segundo as etnias e regiões”.
ANTONACCI, M. Antonieta. Corpos sem fronteiras. In Revista Projeto História. São Paulo, EDUC, nº
25, dez. 2002, p. 170.
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enquanto membros efetivos dos candomblés, com direitos, deveres e

prerrogativas religiosas definidas no interior dessas comunidades”.17

Ainda segundo Braga, a preferência na escolha recai nas pessoas mais

humildes já possuidoras de certos conhecimentos do mundo mágico-religioso,

da realização dos rituais e do dia-a-dia da comunidade, ou seja, de pessoas

que, efetivamente, podem colaborar e participar dos serviços religiosos.

 A cadeira de ogã é, efetivamente, um símbolo de prestígio no seio da

hierarquia religiosa do candomblé e a confirmação de ogã está estreitamente

relacionada com sua cadeira que definirá, no espaço do barracão, seu lugar

dentro da organização sócio-religiosa do candomblé.18

É interessante, no processo em estudo que, embora acusado de

feitiçaria, Zé de Ogum, em nenhum momento negou o feito. Dentro do próprio

universo constitutivo de suas crenças, reafirmou o seu poder perante a

comunidade, uma vez que, pelo jogo de búzios, descobrira que três casas

trabalharam para fazer o feitiço.

Ao mesmo tempo em que confirma ter poderes para fazer o feitiço,

implicando em sua culpabilidade, exime-se da responsabilidade sobre o óbito

ao afirmar não ter motivos de inimizade com a vítima. Primeiro, porque esta era

seu barbeiro, o que implica num relacionamento mais próximo com a vítima. E

depois, conforme o depoimento do senhor José Ferreira, o “Zeca Dez Contos”,

Zé de Ogum lhe teria confessado que só teria feito o trabalho a mando de Ana

e Jandira porque não se lembrava quem era o rapaz de nome Florisvaldo.

Como resultado, comprometeu-se a desfazer o dito “malefício”. Embora exista

polêmica em torno do fato de Zé de Ogum ter afirmado a “Zeca Dez Contos”

que fizera o trabalho para matar Florisvaldo, o que é negado pelo indiciado,

não deixa de ser uma atenuante para sua provável culpa.

“Desfazer o malefício” seria uma forma não só de redimir-se, mas

também para contrapor a concepção da feitiçaria como promotora apenas do

                                                                                                                                              
16 BRAGA, Júlio. op. cit.
17 Idem . A Cadeira de Ogã e outros ensaios. Rio de Janeiro, Pallas, 1999, p. 43/44.
18 Idem. P.69.
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mal. E mais, também vem a seu favor o fato de ter sido a própria família de

Florisvaldo a procurar-lhe para desfazer o propalado feitiço.

Nos caminhos em busca da cura, constitui tradição (o que não é uma

exclusividade das camadas populares), não só em Salvador, como em todo o

Brasil, a distinção feita entre males físicos e males espirituais, tanto que, só

ante o fracasso da terapêutica oficial, a busca do que foi perdido – a saúde-,

impulsionou a família de Florisvaldo, mesmo com resistência inicial, a procurar

Zé de Ogum. Essa restrição não estava pautada em uma possível descrença

sobre os poderes curativos da religião e de seu representante Zé de Ogum. A

resistência de dona Maria José respaldava-se nos próprios elementos do

mundo mágico-religioso dessa comunidade.

Em seu depoimento, o senhor José Ferreira da Silva, o “Zeca Dez

Contos”, declarou que insistiu para que dona Maria José levasse seu filho a

outros lugares, onde recebesse “outros tratamentos” que obtivessem melhores

resultados, ao que dona Maria José mostrou-se preocupada porque teve um

sonho que não lhe agradara, dizendo estar sem coragem de ir a casa de Zé de

Ogum , pois, no sonho, era ali que estavam matando o seu filho.

Importa reter que procurar a cura por meios espirituais, mágicos, torna-

se imperativo perante o fracasso da medicina acadêmica. As causas das

doenças, portanto, devem ser encontradas fora do plano material e terreno:

Se a doença fosse simplesmente um fenômeno material, o médico a teria

detectado com seus aparelhos e visão. Sua incapacidade de perceber a

doença “é uma afirmação de que a doença não é realmente uma doença :

os sintomas mórbidos são indícios de uma outra ordem de acontecimentos

que têm a ver com a esfera do mágico e do transcendente. (...) a noção de

doença” roubada ao contexto médico, se transforma assim na noção

religiosa desordem. .19

           Zé de Ogum, enquanto curador não deixou dúvidas, quanto ao âmbito

de sua competência: “Quando se trata de caso em que pessoas morrerão por

ser os espíritos chamados por Deus, o indiciado salva como já teve

                                                
19 MONTERO, Paula. Da doença à desordem. Magia na umbanda. Rio de janeiro, Graal, 1985, p.124.
(Grifos nossos).
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oportunidade de salvar várias pessoas através de seus trabalhos, dentro do

culto afro-brasileiro” 20

Durante a leitura do processo fica evidente o auto-reconhecimento que

Zé de Ogum tem de seus poderes espirituais. Entre as várias pessoas citadas

como por ele curadas, chama a atenção o relato do caso do senhor Romão,

Inspetor do Campo de Petróleo, que teria chegado à sua casa desfalecido nos

braços da esposa, de moléstia que “os médicos não conseguiram descobrir a

cura. Na casa de Zé de Ogum este senhor foi curado por meio de seus

trabalhos com banhos de folhas e pozinhos”.

Note-se que essas curas miraculosas, seja por pais ou mães-de-santo,

seja pelo espiritismo ou por pessoas que dizem receber o dom de curar por

Deus, ocorrem especialmente como recurso extremo, uma vez esgotadas as

possibilidades de cura pela medicina oficial. No caso do senhor Romão, esta

questão fica explícita na afirmação “cuja moléstia os médicos não conseguiram

descobrir”.

Esta percepção, muito particular, de doença e cura fica presente na

defesa que Zé de Ogum fez de si quanto ao episódio dos boatos de ter falado a

dona Maria José de Alcântara, mãe de Florisvaldo, e ao senhor José Ferreira

da Silva, como também de ter propagado na comunidade de São Caetano, que

teria matado Florisvaldo a pedido de Ana e Jandira.   Contra este fato, Zé de

Ogum argumenta que esta denúncia resultou das atribulações da referida

senhora por ter perdido tão tragicamente o filho, depois de procurar vários

médicos e não conseguir curá-lo. Não podendo permanecer tranqüila teria lhe

interpretado mal ou alguém lhe teria falado tal coisa.

Vem à tona, nesta passagem do depoimento de Zé de Ogum, o campo

de conflitos e tensões presentes também no espaço de sua religião. Se o

indiciado, Zé de Ogum, não disse a ninguém que matou Florisvaldo de feitiço,

como explicar a propagação de boato? Segundo ele, isto aconteceu por

alguém ter o intuito de botar-lhe má fama, desacreditando sua casa.

                                                
20 Depoimento de José Santos Araújo (Zé de Ogum). Termo de Interrogatório de 26/07/1965, folha 09.
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A acusação de fazer feitiço e ter sido exitoso no feito, implica no

reconhecimento, mesmo com crítica ao seu fim – fazer o mal –, de seus

poderes enquanto pai-de-santo. A repercussão deste boato extrapolou o bairro

de São Caetano, chegando até ao Instituto Santos Dumont, colégio onde o

indiciado ensinava e seus colegas professores também tomaram

conhecimento.

No âmbito do processo, não é possível desconsiderar as relações entre

instrução, profissão e “criminalidade”. Ser pai-de-santo assumido e acusado de

envenenamento por feitiço é “quase” que um reconhecimento de culpa.

Observe-se que a expressão usada foi “quase”, porque Zé de Ogum deixou

bem explícito, em seu depoimento, a profissão que exercia. Deixou claro que

sua sobrevivência não dependia do exercício de seu cargo de pai-de-santo, o

que atenua quaisquer possibilidades de ser acusado de curandeirismo e viver

desse ofício.

Por outro lado, ainda nesse período como até hoje, tornou-se comum

associar vadiagem e criminalidade. Ter uma profissão, e de professor, não

deixou de pesar a favor do indiciado. Sem contar que, a essa época, falta de

instrução e vivência religiosa afro-brasileira eram vistas como indissociáveis. O

candomblé, embora em certas circunstâncias tenha sido procurado pelas elites

da cidade do Salvador, explicitamente, elas lhe atribuem contorno de crendice

popular, fruto da ignorância desses segmentos da cidade. Assim, o crime em

geral, não raro, seria fruto dessa falta de instrução e nesse caso específico –

homicídio por feitiço –, não  passaria de superstição típica dessas classes.

Zé de Ogum afirmou ter devolvido o dinheiro pago para desfazer o feitiço

porque isto ocorreu pela “primeira vez”, foi o seu primeiro trabalho que não

produziu efeito. E também porque não sobrevive do candomblé, sendo

professor primário, lecionando em casa e no Instituto Santos Dumont,

pertencente à Base Aérea de Salvador. Reafirma sua condição de profissional

que sobrevivia independente do candomblé.

Boato e processo devem ter criado um clima bastante constrangedor em

seu cotidiano. Não só porque a comunidade de São Caetano, onde residia,



178

tomou conhecimento e espalhou o boato, como por morar em bairro popular,

onde todos mais ou menos se conhecem, e devem ter espalhado a notícia

como rastilho de pólvora. No colégio, a boataria não deve ter se restringido aos

professores; é muito provável que alunos e pais também tomaram

conhecimento, tornando bastante desconfortável a rotina de Zé de Ogum.

Não bastasse isso, quando encontraram o corpo inerte de Florisvaldo

em sua residência, as pessoas choraram e disseram, em prantos, que fora Zé

de Ogum quem o matara de feitiço. É uma situação bastante ambígua. Por um

lado, temos uma forte sansão difusa na comunidade, condenando Zé de Ogum;

por outro, temos que reconhecer o poder do pai-de-santo, até mesmo para

matar, que não deixa de produzir medo. E o medo se sustenta no

reconhecimento de seus poderes espirituais no âmbito da comunidade. É uma

propaganda boca a ouvido e que se impõe na comunidade de santo. O que nos

reporta a Stuart Hall:

Se formos analisar o racismo hoje, em suas estruturas e dinâmicas

complexas, uma pergunta, um princípio acima de tudo, emerge como lição

para nós. É o medo – o medo interno, assustador – de conviver com a

diferença. Este medo surge como conseqüência da fatal junção entre

diferença e poder.  E, nesse sentido, o trabalho que os estudos culturais

têm que fazer é mobilizar todos os recursos intelectuais que podem

encontrar para compreender o que faz com que as vidas que vivemos e as

sociedades nas quais vivemos, sejam profundamente anti-humanas na sua

capacidade de conviver com a diferença. 21

Vale lembrar que a fama de grandes feiticeiros ganha pelos negros

remete ao período colonial e às práticas persecutórias que estiveram a cargo

da Igreja Católica e, desde a República, passaram à responsabilidade do poder

laico. Durante o período imperial, embora não tenha existido um estatuto

próprio para caracterizar, combater e punir denúncias de casos de feitiçarias,

estas perpassaram o Império e inscreveram-se, claramente, no Código Penal

da República.

Mesmo que sob a capa da “falsa medicina”, o combate às práticas de

feitiçaria dos negros atesta o reconhecimento desse poder por parte das

                                                
21 HALL, Stuart. Raça, cultura e comunicações: olhando para trás e para a frente dos estudos culturais.
Revista Projeto História, São Paulo, EDUC, nº 31, dez. 2005, pp. 23/24.
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autoridades laicas. E, no cotidiano das camadas populares, a presença de

materiais como ervas, pó e objetos pessoais de possíveis vítimas, já

constituíam fortes elementos para suscitar o medo do feitiço.22 Ou seja, mais

do que fragmentos de uma cultura tradicional permeada de elementos

simbólicos, temos, nitidamente, um temor “real” do feitiço enquanto fenômeno

constitutivo de modos de vivência, percepção e experimentação do mundo por

parte de povos de culturas radicalmente distintas.

Frente às autoridades judiciárias, Zé de Ogum não detém o poder, mas

tem outros poderes. Poderes que se fundamentam nas formas próprias de se

relacionar com o natural e o sagrado, a partir de sensibilidades e expressões

típicas de culturas constituídas em unidade cósmica, fruto das várias Áfricas

presentes na cidade de Salvador.

O poder de Zé de Ogum afirma-se no campo do simbólico o que, até por

ser temido, impõe respeito e credibilidade perante a comunidade. Além do que,

Zé de Ogum confirmou, em seu depoimento, ter feito um ebó para salvar a vida

de Florisvaldo. Por intermédio do senhor José Ferreira da Silva, o Zeca Dez

Contos, foi informado, no princípio de mês de julho, sobre o estado de saúde

de Florisvaldo, ao tempo em que perguntou se alguém teria ido a sua casa

para encomendar feitiço para matar Florisvaldo. Obtendo resposta negativa,

Zeca Dez Contos comunicou que nessa mesma noite iria à sua residência, em

companhia dos pais do dente, quando pediram-lhe para “botar uma mesa”.

Botar uma mesa tem por objetivo não só identificar o orixá regente de

uma pessoa – o ori. Depois de “posta a mesa”, o jogo de búzios, – geralmente

composto de dezesseis búzios, duas pedrinhas otas, de tom escuro, moedas

antigas, sementes diversas, um copo de cristal liso, uma vela acesa durante o

jogo, sobre uma toalha ou uma peneira e um círculo de colares – , estabelecerá

o espaço de sagrado sobre a mesa.

A força da palavra é essencial para garantir a magicidade dos búzios.

Eles são interlocutores e por isso devem ser devidamente alimentados, não

raro, anualmente, com sacrifício de um pombo branco, mel, azeite doce e obi,

                                                
22 Maiores informações ver WITTER, N. A. Foi feitiço: As práticas de cura no Sul do Brasil (1845-



180

após o que devem descansar por três dias. Sexta-feira é dia interdito ao jogo

de búzios, pois é consagrada a Oxalá, que no culto é o maior dos orixás,

devendo, pois, ser consagrado.23 O jogo de búzios precede  diagnóstico e

subseqüente terapêutica, objetivando ler a cabeça do consulente, não

necessariamente iniciado.

Se o consultório é o espaço promotor da cura na medicina acadêmica,

instrumentalizado com as mais diversas e avançadas parafernálias técno-

científicas com o fito de diagnosticar e encaminhar subseqüente terapêutica; no

caso do terreiro, o quarto de consulta é o espaço da cura. Para ele acorrem os

que padecem de problemas físicos ou espirituais:

Os passos delimitados para a terapia, seja ela direcionada para o corpo,

para a mente ou para o espírito, não constituem um conjunto de

impressões aleatórias. Ao contrário são resultantes de uma leitura

silenciosa, cuidadosa, que se baseia num código sofisticado que a cultura

negra engendrou.

Toda a prática obedece a um rigor pautado na fala dos orixás.

São eles que determinam o que fazer e orientam todos os

procedimentos.24

Segundo o Professor Agenor Miranda Rocha, o destino das pessoas e

tudo o que existe podem ser desvendados por meio da consulta ao Ifá, o

oráculo que se manifesta pelo jogo. Estes são dois: o do “ope lê – ifá” e o “jogo

de búzios”. A consulta ao oráculo precede as atividades. E, “quanto mais séria

a questão a ser resolvida maior a responsabilidade de quem faz o jogo”.25 Em

resultado da consulta, Zé de Ogum, depois de jogar os búzios, informou-lhes

que três casas haviam trabalhado para prejudicar o rapaz. Ainda segundo Zé

de Ogum, como os pais do doente já haviam consultado vários médicos, sem

                                                                                                                                              
1880). Porto Alegre, EDIPICURS,2001.
23Maiores informações ver SALLES, Níveo Ramos. A fala dos orixás: caídas, significados, leituras. Rio
de Janeiro, Pallas,2002..
24 PÓVOAS, Ruy do Carmo. Dentro do Quarto. In CAROSO, Carlos e BACELAR, JEFERSON
(ORGS.) Faces da Tradição Afro-brasileira: religiosidade, sincretismo, anti-sincretismo,
reafricanização, práticas terapêuticas, etnobotânica e comida. Rio de Janeiro, Pallas; Salvador, CEAO,
1999.
25 ROCHA, Agenor M. Caminhos do Odu. Os Odus do jogo de búzios: com seus caminhos, ebós, mitos e
significados, conforme escritos por Agenor MIRANDA Rocha em 1928 e por ele mesmo revistos em
1998. Rio de Janeiro, Pallas, 1999.
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obter a cura ou melhora do paciente, encomenda-lhes uma cueca do doente,

cuja peça foi despachada na rua, em uma encruzilhada pelo “corigebó ou

corugebó”.

Vale lembrar que em 1964 ainda prevalecia, em Salvador, a prescrição

ao direito de “bater candomblé” pelas casas de santo. As casas eram obrigadas

a um registro, licenciando-as para realizarem o culto. Nesse aspecto, um dado

novo merece destaque e deve ser, quem sabe, aprofundado em futuros

estudos.

Será que a perseguição aos candomblés resultou apenas de uma

simples intolerância religiosa? Por que, na virada do século XIX para o XX,

expressões religiosas dos negros sofreram tão brutal perseguição? É inegável

que a Igreja católica sempre contou com o Estado, ao longo dos séculos de

dominação no Brasil, para reprimir a religião dos negros – escravos ou não. As

transformações socioeconômicas e culturais, ocorridas no país no final do

século XIX e início do XX, trazem algumas pistas para melhor elucidar esta e

outras questões.

Embora no Centro-Sul a abolição do trabalho escravo não tenha criado

maiores trauma para implantação de um “mercado livre de trabalho”, via a

chegada subvencionada de imigrantes europeus; no Nordeste, cada região

teve que encontrar respostas próprias à carência de mão-de-obra.    Em

Salvador, não poderia ser diferente. A escravidão urbana tinha especificidades

que possibilitavam a alocação do mercado de trabalho escravo em ofícios e

serviços tradicionais. Vale lembrar que, para realização desses trabalhos,

tornou-se necessário, ao longo dos tempos, possibilitar ao africano escravizado

ou liberto um alto grau de mobilidade, ou seja, de “liberdade”. Após a abolição

criaram-se estratégias e artifícios elaborando mecanismos que prendessem

afro-descendentes, enquanto mão-de-obra “livre” em espaços de trabalho.

Elaborar formas próprias de sobrevivência, inclusive em espaços para

formação de terreiros de roça, implicava em distanciamento espacial bem

maior das tradicionais atividades de trabalho, até porque a roça – recriação da

África – implicava em, ecologicamente, aproximar homem e natureza. Ampliar
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os espaços vegetais e minerais tão necessários à vivência e sobrevivência dos

atos litúrgicos que constituíam, sobretudo, modos de vida desses sujeitos

sociais, resultou em astúcias e adaptações criativas, por parte dos guardiões

das ancestrais tradições de oralidade africanas em territórios do Novo Mundo.

Nesse sentido, a ação persecutória a esse locais de realização dos

cultos afro-ascendentes, mais do que extirpar o que agentes do poder estatal

consideram símbolo do atraso para a cidade, implicou em debelar esses

“quilombos” urbanos nas periferias. Dispersar a população agrupada e

perseguida foi a atividade que coube aos policiais na ordem republicana.

Tentar a sobrevivência, isoladamente, tornou-se inviável, além de contrariar

seus horizontes culturais, todos seus valores, costumes, modos de viver, sentir

e estar no mundo. Com efeito, os detentores de “ordem e progresso”

esperavam que esses “vagabundos” retornassem a ordenamentos urbanos da

sociedade, à ordem de trabalho regular, metódico, contínuo.

Não por acaso, a Lei 25.095, de 15/01/1976, decretada pelo Governador

Roberto Santos, assegurou aos seguidores do culto a liberdade religiosa.

Porém, já foi bastante limitada quanto aos direitos culturais dos afro-

ascendentes, a exemplo, para falarmos de algo material, da legalização da

propriedade territorial dos terreiros.

No caso de Zé de Ogum, logo foi investigado quanto a esse aspecto, no

sentido de analisar se estava legalmente habilitado para exercer a função de

pai-de-santo. Estava devidamente registrado sob número de inscrição 712,

carteira 73. Além de negar ter recebido doze mil cruzeiros, mais o relógio no

valor de vinte e cinco mil cruzeiros, um retrato, uma meia e uma cueca para

fazer o “trabalho” contra a pessoa de Florisvaldo, a mando de Ana e Jandira.

O reconhecimento  por Zé de Ogum, da carta que enviara para o senhor

José Ferreira, juntamente com os cr$18 mil cruzeiros que emprestara aos pais

de Florisvaldo para fazer o trabalho, ainda é relevante:

Salvador, 9 de julho de 1964

“Prezado amigo Zeca Dez Contos”
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“O fim desta duas linha é para diser a você, que com muitas tristezas Deus

foi servido levar para a glória o nosso amigo, principalmente meu amigo,

Florisvaldo Alcântara (Florinho) e como também pesso que receba a

importância de que a mim não serve para nada.

Não usei em coisissima nenhuma. Segue Cr$ 11 mil cruzeiros (resta) Cr$

7.000,00 que mandarei amanhã à tarde.

Nada gastaram em minha pobre casa. Graças ao nosso Bom Deus. E

nosso Anjo da Guarda.

Sim Zeca, como você sabe que contra esse rapaz tres casa trabalharam e

quanto a minha como prova nada dele tenho, a não ser a cueca que a

própria família dele as trouce, afim de ver o que poderiam fazermos.

Mais ninguém contrai os mandamentos de Deus. Pois isso tinha que

acontecer ou mais cedo ou mais tarde porque o dia dele tinha que chegar,

mandado por Deus e não por ninguém da terra. Jamais nois teria tal poder,

par tanto?

Saiba, Zeca que o único homem que tem direito a nossa vida é N. S. Jesus

Cristo. Repito e mais ninguém, da terra.

Se nois vivemos no mundo do pecado quem será o profeta? Tu n ao sabes

nem tão-pouco eu. E saiba que a nossa festa é folclórica e não vingativa.

[Assinatura]

“Prof.º José Santos Araújo ( Zé de Ogum)26

Bairro de São Caetano, em Salvador, predominância de população de

baixa renda, maioria de origem negra. Espaço próprio à propagação de

tradições religiosas afro-brasileiras, conforme argumenta o texto da sentença

do juiz Adelino Sampaio Mendonça:

(...) destaque-se que tais fatos estão se desenrolando em ambiente de

gente humilde, dada a todas as crendices, onde a indiscrição sobre ávida

alheia á prato do dia. Eis que dois dias após aquele contrato entre a mãe e

o indiciado, falece o filho doente (...) surgindo então o “boato”, que o jovem

estudante falecera de feitiço (...) o que foi acreditado e publicado por todos

                                                
26 Carta anexada ao processo de Zé de Ogum.
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os cantos do bairro, inclusive certamente pelos rivais em magia, do

indiciado, desejosos de desacredita-lo perante a freguesia (...)27

Segundo o juiz, pobreza, crendices e superstições caminham juntas.

Típico do olhar com que a elite da cidade vê as camadas populares, como

vivenciam e expressam sua cultura. Na África recriada em São Caetano,

tradições religiosas constituem e são constituídas no cotidiano de sua

população. Indiciados, acusadores e testemunhas, mesmo quando intitulam-se

avessos ao candomblé experimentam flagrante contradição em relação à

vivência cotidiana.

As cidades de Salvador, nesse sentido, converteram-se em campo fértil

para o estudo de tradições e crenças populares, emergindo daí,

inevitavelmente, velhas concepções, correlacionando população de baixa

renda, cor, pouca ou nenhuma escolaridade e vivências religiosas próprias. As

cidades, permeadas por feitiçaria e magia, mais uma vez contrapõem-se. Não

pela tradicional divisão geográfica em Alta e Baixa, interligadas principalmente

pelo cartão postal do Elevador Lacerda.

Mas as duas cidades, social e culturalmente distintas e excludentes,

defrontam-se em todos os becos, ruas, praças e cruzamentos. De um lado a

cidade, a cidade dita dos “civilizados”, herdeiros da modernidade européia,

insistindo em negar sua “contaminação” com as culturas de origens africanas.

Do outro lado, a cidade construída pelas camadas populares, sem temor de

vivenciar suas práticas tradicionais de vida, de trabalho, de religião, de cura e,

principalmente, de negociar e de incorporar, de formas específicas, elementos

da cultura dominante, desde que não abrissem mão de suas matrizes

identitárias, expressas de modos próprios.

Dona Maria José, mesmo relutante, não deixou de recorrer aos poderes

de Zé de Ogum, uma vez esgotados os recursos a médicos e instituições de

cura oficiais. No caso de José Ferreira, O Zeca Dez Contos, percebe-se

grandes elos e injunções nessas redes de intrigas que refazem a retórica

racionalizante da simples divisão entre negros e brancos. Foi ele quem

                                                
27 Texto de sentença do juiz Adelino Sampaio Mendonça para o réu José Santos Araújo.
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convenceu dona Maria José a ir à casa de Zé de Ogum. Foi ele também que

disse ter ouvido de Zé de Ogum que teria feito o feitiço a mando de Jandira e

Ana.

As testemunhas de acusação, em seus depoimentos, confirmaram a

possibilidade do “feitiço” ter sido a causa da morte de Florisvaldo. As de

defesa, embora dizendo não seguirem a religião afro-brasileira, freqüentavam

sessões como “observadores”.

Ainda segundo o juiz Sampaio Mendonça, a pobreza não é a única

explicação para as crendices desses segmentos sociais. Em sua fala

autorizada predomina: “a indiscrição é prato do dia”. Ou seja, os rumores, a

“fofoca” seriam inerentes às camadas populares. No entanto, outros

entendimentos sobre essas questões devem vir à tona, refazendo argumentos

e atitudes. Não podemos perder de vista tratar-se de população, em grande

parte. socializada em termos de oralidade, como aparece nos Termos de

Declaração e de Interrogatório.  Zé de Ogum é Professor primário, cujo grau de

instrução corresponderia, hoje, ao 2º grau. Quatro das testemunhas sabem ler

e escrever, diferentemente de Jandira Dias de Oliveira que tinha instrução

primária. Zeca Dez Contos e dona Maria José e mais três testemunhas

declararam-se de instrução nula.

Nesse sentido, as lembranças que essas pessoas preservam de seus

espaços e tradições, sendo que ambas estão imbricadas e, cotidianamente,

revitalizadas e recriadas em seus modos de vida, precisam ser levadas em

consideração. Na vivência familiar, na convivência com a vizinhança, nos

modos de estar no mundo, nas suas vivências religiosas, o distanciamento

desses segmentos sociais em relação a circuitos letrados permite apreender

que a memória construída e atualizada em termos de experiências,

sensibilidades, crenças, afetos, de ancestrais matrizes culturais africanas é

fruto, principalmente, da sobrevivência e reatualização de tradições de

oralidade, possibilitando antevermos alternativas em termos de sociabilidades e

solidariedades.
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O que para a elite é entendido como boataria, ou seja, a informação

boca a ouvido, resulta da construção de canais de comunicação próprios,

inerentes a segmentos sociais que, excluídos do acesso à educação formal,

preservam e transmitem suas mensagens, idéias e valores em circuitos orais. A

“boataria”, os rumores, os fuxicos são partes constitutivas de modos de vida

desses segmentos sociais nos bairros populares da cidade. E como não podia

deixar de acontecer, em Salvador, em 1964, predominavam, entre grupos

populares da cidade, descendentes africanos com suas formas de expressão

tributárias de antigas matrizes de oralidade.

As pessoas envolvidas neste processo-crime são definidas, em sua

maioria, em termos de cor como pardas ou mestiças, hoje não havendo muita

diferença entre uma tipologia e outra. Pardo ou mestiço, em 1964, era uma

identificação, na cidade, do não-branco, mas também não-negro. E a fronteira

entre as cores corporais era extremamente fluida e, em alguns casos, chega a

ser mais simbólica que real. A depender do poder econômico, o negro que não

poderia ser considerado branco, era mais fácil ser eufemisticamente

identificado por pardo. Mas o que, efetivamente, nos importa, são as

preservações e formas de ser e viver de várias Áfricas na cidade de Salvador

de então.

Áfricas onde predominavam ainda, recursos à medicina popular, aos

rituais mágico-religiosos do candomblé, a cosmogonias de ancestralidades

africanas, onde homem e natureza são indissociáveis, mantém  fortes laços de

solidariedade, a exemplo da ajuda mútua, troca de favores, construindo,

cotidianamente, toda uma rede de relações e aproximações marcadas pela

afetividade e via religiosa a partir de laços inegavelmente duradouros.

Perpassando esse universo cultural fluido e em contínuo intercâmbio com

outros povos e descendências africanas, renovadas e reatualizadas em suas

formas de sobrevivência, produziam rebeldia e expressões de identidades.

A notícia impressa de restrito acesso a uma Salvador de significativa

ascendência de grupos culturalmente constituídos em tradições orais (o baixo

grau de escolaridade ou a falta dela é significativo na caracterização dos

envolvidos no processo-crime), ainda é um bem de prestígio nesta sociedade.
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Assim, esses segmentos populares valem-se das informações que circulam

enquanto veículos de transmissão dos acontecimentos locais. Não por acaso, a

intriga envolvendo a morte de Florisvaldo foi, imediatamente, taxada pelas

autoridades de “boataria”.28

Notícias reforçando o poder de Zé de Ogum não ocorreram por acaso.

Oralidade e etnia combinam-se no sentido da vivência de tradições de origens

africanas. As pessoas vivem, crescem e experimentam os poderes do feitiço.

Não é simplesmente crendice. A morte de Florisvaldo, como algo

“encomendado”, sustenta-se também pelo fato de que a doença não foi

diagnosticada sequer pelas autoridades da medicina acadêmica, e menores

foram suas chances quanto à possibilidade de ser curado. Logo, a causa só

poderia ser sobrenatural e, no universo cultural da cidade, a explicação não

poderia ser outra, ou seja, foi “coisa feita”, feitiço.

Não tão-somente crendice por envolver camadas sócio-culturais

constituídas em universos cósmicos de matrizes africanas, afastadas e

excluídas do sistema escolar e, por todas estas características,

hierarquicamente situadas entre populações de baixa renda. Os protagonistas

envolvidos no drama de Florisvaldo freqüentavam, vivenciavam e atualizavam

expressões de religiosidades afro-brasileiras com seus rituais e mistérios em

seus cotidianos. Antes de ser uma crendice, constitui-se, efetivamente, em

modos de ser, sentir e viver. A magia surte efeito porque as pessoas crêem,

experimentam e apelam para seus efeitos e poderes, conhecendo e vivendo

suas inter-relações com o mundo e consigo mesmas a partir de suas heranças

africanas, refeitas e mantidas em Salvador de formas próprias e inerentes a

seculares lutas contra a opressão e as formas de escravização e socialização a

que são e estão submetidos.

Zé de Ogum, foi acusado de realizar o feitiço porque, efetivamente,

acreditava na plausibilidade de seus poderes. O fenômeno não é algo estranho

ao cotidiano dessas pessoas, como veremos mais adiante, no depoimento das

testemunhas.

                                                
28 Maiores considerações sobre a força da oralidade nessas comunidades e mais especificamente no
universo da religião afro-brasileira consultar BRAGA, Júlio. Fuxico de Candomblé. Feira de Santana,



188

Jandira Dias de Oliveira, nascida em 18/09/1943, conforme seu

depoimento, namorava com Florisvaldo desde o fim do ano de 1959, até

17/06/1963, data em que a desvirginou, passando daí em diante a viver com

ela, como sua esposa. Em conseqüência engravidou, tendo nascido seu filho

em 19/04/1964. Após tal acontecimento, Florisvaldo não só negou-lhe amparo

financeiro, como desprezou-a sem motivo algum.

Fica evidente, em seu depoimento, que as relações entre Jandira e a

mãe do doente não eram nada amistosas, o que deve ter reforçado as

suspeitas de dona Maria José e subseqüente denúncia contra Jandira. Esta

queixou-se de não ter sido informada sobre o estado de saúde de Florisvaldo e

quando fora visita-lo, “nem uma cadeira seus pais ofereceram-lhe para sentar-

se”. Quando do seu falecimento, só ficou sabendo por intermédio de terceiros,

pois seus familiares não lhe mandaram dizer.

Ao que parece, as relações entre as duas tornaram-se conflituosas

quando Jandira encontrou um retrato de mulher no bolso da roupa de

Florisvaldo, o qual dona Maria José exigiu-lhe que o entregasse, ao que

Jandira, recusando, iniciou a rusga entre ambas. Continuando a rede de

intrigas, a mãe de Jandira mandou-a para casa de Florisvaldo quando seu

irmão, Adjuto, não aceitou o seu desvirginamento. No entanto, os familiares de

Florisvaldo a rejeitaram, alegando que o espaço da casa não comportaria mais

uma pessoa.

A partir daí, o interrogatório encaminhou-se no sentido de encontrar

provas que incriminassem Jandira, aceitando a acusação de feitiço. Sem

perder de vista que o feitiço não acontece por acaso, procuram atingir alguém

por motivo real. Os suspeitos compõem a relação dos que, por algum motivo,

tenham alguma desavença com a possível vítima. Nesse sentido, Jandira alega

nunca ter odiado Florisvaldo, até porque esperava que ele “reparasse seu

erro”, pois antes de desvirginá-la prometeu casar-se, o que não ocorreu; e que

também não lhe dava as despesas.

                                                                                                                                              
UEFS, 1998.
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A aproximação dessas pessoas com o candomblé fica mais evidente

quando Jandira informa que a sogra de seu irmão Adjuto, dona Norma, é mãe-

de-santo. Diz não saber informar, no entanto, se ela teria relações com o Zé de

Ogum. Negou, ainda, ter conhecido o referido pai-de-santo.

Segundo Zé de Ogum, no mês de junho do ano em questão,

compareceu a sua residência uma mulher de nome Ana, levando o seu filho

nos braços para ver o altar de Santo Antônio. Perguntando-lhe quem era o

menino, esclareceu-lhe Ana de que o filho era dela e de Florisvaldo.  Ana,

porém, é a genitora de Jandira e tudo faz crer que Zé de Ogum referia-se a

própria Jandira. Tal fato Jandira disse não ter explicação, pois nunca foi à

residência, nem à casa de candomblé do pai-de-santo.

Quanto à ida, de sua mãe, à casa de Zé de Ogum, conforme denúncia

de José Ferreira da Silva, o Zeca Dez Contos, para fazer “trabalho” contra

Florisvaldo, Jandira negou, como também o pagamento, alegando nunca ter

tido relógio, além de não ter o dinheiro que dizem ter pago a Zé de Ogum. A

explicação de Jandira é que Zé de Ogum, sabedor de seus problemas com

Florisvaldo e sua família, disseminara o boato com o intuito de ganhar dinheiro

de dona Maria José, afirmando que poderia curar seu filho.

Para Zeca Dez Contos era bem plausível que fossem Jandira e Ana as

responsáveis pelo serviço contra Florisvaldo. Da mesma forma para a família

de Florisvaldo. Desvirginada, grávida, traída e abandonada, quem mais teria

interesse numa possível vingança? Eis aí um típico caso de crime passional. A

arma do crime? O feitiço.

O depoimento de Ana de Oliveira, baiana, casada, viúva, com dois

filhos, nascida em 16/06/1914 põe mais lenha na fogueira, confirmando que

soube da gravidez da filha aos quatro meses.  Florisvaldo, ao chegar a sua

residência, levou a seu conhecimento que descobrira que sua filha estava

grávida, não negando que a tinha desvirginado e prometendo casar-se.

Seu filho mais velho Adjuto Dias de Oliveira, não querendo sua irmã

dentro de casa, faz dona Ana, para evitar maiores problemas, manda a filha

para casa de Florisvaldo. Como havia afirmado Jandira, ela não foi bem
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recebida por dona Maria José, regressando à sua casa, uma vez que Adjuto

convenceu-se que deveria deixar sua irmã em sua residência. Ainda segundo

dona Ana, Adjuto conseguiu empregar Florisvaldo por cinco meses na

Petrobrás, conforme estabelecido por contrato e recebendo ordenado de 32 mil

cruzeiros. Situação que aumentou ainda mais o descontentamento em relação

a Florisvaldo. A expectativa era de que empregado, prestasse alguma

assistência à Jandira, o que não ocorreu e até cortou relações com Adjuto.

As investigações e interrogatórios foram orientados no sentido de colher

indícios da culpa de Ana e Jandira como “encomendeiras” da morte de

Florisvaldo. José Ferreira da Silva, vulgo “Zeca Dez Contos”, solteiro,

analfabeto, com 53 anos, açougueiro, foi uma das testemunhas chaves, por

convencer dona Maria José a procurar Zé de Ogum. Durante o processo, seu

depoimento não foi levado muito em conta pelo juiz porque, à época,

encontrava-se recolhido na Penitenciária Lemos de Brito, acusado de

assassinato.

Evidencia-se, por seu depoimento, que a relação com a família de

Florisvaldo era de grande intimidade, por conta de um largo tempo de “boa

vizinhança”. Em seu depoimento informou que encontrou dona Maria José

muito abalada com a doença do filho, que estava passando muito mal da

garganta e estarem sem recursos para encaminhá-lo ao médico, ao que lhe

responde que “não será por isso que o menino vai ficar à míngua”.

Encaminhou-o ao posto da Sandu dos Dendezeiros, onde o médico atestou

nada ter encontrado na garganta do doente, passando um medicamento

posteriormente adquirido em farmácia e em seguida retornara a sua casa.

Neste contexto, sugeriu à dona Maria José que levasse Florisvaldo à

casa de Zé de Ogum; chegando a informar-lhe que no dia anterior encontrara-

se, em seu açougue, com Zé de Ogum, que ele tratava de meu pai. Esse

tratamento é dado aos babalorixás, os pais-de-santo na Bahia. Faz parte da

chamada família ritual quando laços de consangüinidade são ressignificados

em laços de respeito e solidariedade dentro do candomblé, daí os pais, mães,

tios tias,irmãos...
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Na ocasião desse encontro teria relatado a Zé de Ogum o sonho de

dona Maria José e procurado saber, confidencialmente, se realmente fizera o

“serviço” para Florisvaldo e em que ele consistia. Em resposta, segundo Zeca

Dez Contos, Zé de Ogum não só confirmara ter feito o “despacho”, como o fez

a pedido de uma moça acompanhada de sua genitora e que dizia ter sido

seduzida por Florisvaldo. Acerca dessas premonições, comuns a segmentos

afro-descendentes, Paula Montero considera:

(...) Os acontecimentos do mundo visível dependem a todo o momento das

potências invisíveis. Vem daí a importância dos sonhos, dos presságios,

das adivinhações e da magia. Por aí explica-se também a aparente

negligência dessa forma de pensamento com relação às causas objetivas

dos fenômenos.29

Convencida, dona Maria José compareceu com seu filho e a testemunha

à casa de Zé de Ogum, uma vez que ele havia-lhe prometido desfazer o

malefício. Ainda  segundo o depoimento de Zeca Dez Contos,  fazendo suas

magias, Zé de Ogum mostrou-lhes um copo com água, perguntando-lhes o que

viam dentro, ao que testemunhas  e demais presentes  responderam estarem

vendo um caixão mortuário.

Interessante que conforme vivências religiosas presentes em Salvador,

as testemunhas relatam tal fato sem esboçar nenhuma dúvida quanto à

veracidade do que viram e sem nenhum constrangimento quanto à

possibilidade de serem ridicularizados ou mesmos tachados de doentes

mentais.  Embora, ao longo do processo, as autoridades letradas, promotor,

advogado, juiz, não deixam de remeter essas afirmações a “crendices típicas” “

das classes  ignorantes. Não é possível esquecer que essas crenças existem e

se reproduzem enquanto construção social.

Uma vez que todos viram o caixão mortuário, ainda conforme o

depoimento de José Ferreira da Silva,  Zé de Ogum relatou como foi procurado

por Jandira “que lhe dera como pagamento um anel e um retrato de

                                                
29 MONTERO, Paula. Magia e pensamento mágico. São Paulo, Ática, 1985, p. 37.
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Florisvaldo, o qual se encontrava debaixo de uma caveira pequena, embora

autêntica, pois era mesmo caveira de defunto.”30

Nesta mesma ocasião ficou acertado o preço de 17,777 cruzeiros para

desfazer o dito feitiço, ao tempo em que garantia que, “em 14 dias, Florisvaldo

ficaria curado, e se tal não acontecesse deveria se aguardar 21 dias, que com

certeza daí não passaria. Preparou os frangos, passou nos lugares

convenientes, a fim de obter os resultados desejados”.31 Passaram-se 14 dias,

21 dias e Florisvaldo piorou, vindo a falecer, o que segundo  testemunha,

deixou o pai da vítima fora de si e jurando vingança de Zé de Ogum,

reforçando, nesse sentido, a convicção que essas populações têm na crença

da eficácia dos feitiços, no caso, desencadeador da morte de Florisvaldo.

Em 28 de julho de 1964 compareceu na Delegacia de São Caetano, em

Salvador, Jandira Dias de Oliveira, 20 anos de idade, nascida em 19/09/1943,

parda, católica e filha de Ana Dias de Oliveira.  Em seu depoimento informou

ter namorado com Florisvaldo durante três anos, desde 1959 até 17 de junho

de 1963, data em que foi desvirginada por Florisvaldo, passando a viver daí em

mediante como sua esposa. Como conseqüência engravidou, nascendo o seu

filho em 19/04/1964.

Conforme seu depoimento, durante esse período em que lhe desvirginou

e engravidou, em nenhum momento Florisvaldo lhe deu assistência, e até

mesmo, a desprezou. Isto si já apontaria para um descontentamento com

relação a Florisvaldo, produzindo o motivo para fazer-lhe o feitiço. Fato

agravado quando não foi bem recebida pela família da vítima, ao ser

praticamente expulsa de casa pelo irmão Adjuto.

O mau relacionamento, segundo Jandira, teve início quando da

descoberta do retrato da mulher que se recusara a entregar a dona Maria José.

Em resultado a sogra afirmou-lhe que, desse dia em diante, ela não seria para

si a mesma pessoa. Abandono, desprezo, infidelidade. Sentimentos fortes o

suficiente para encomendar a morte de Florisvaldo. A esses somaram-se o de

                                                
30 Depoimento de José Ferreira d Silva.
31 Idem.
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frustração e decepção, traição, uma vez que  Florisvaldo, antes do

desvirginamento, prometera-lhe casamento.

No interrogatório, Jandira foi confrontada com o depoimento de Zé de

Ogum, que afirmara reconhecer Jandira, quando em sua casa teria ido ver o

altar de Santo Antônio. Nesse período, era forte em Salvador a tradição das

trezenas de Santo Antônio durante as comemorações das chamadas festas

juninas. Muitas casas armavam altares e rezavam em formas de canto para o

santo devoto. Seguindo esta tradição, muitas casas de candomblé também o

faziam. Hoje essa tradição já não é tão forte.

Nesse confronto, Jandira relatou não ter explicação para dizer que o

menino era seu filho e se identificar com o nome de sua mãe, Ana. Negou

também ter pago Zé de Ogum com um relógio, alegando nunca ter possuído tal

objeto e que por isso não poderia ter encomendado o  feitiço  em troca de tal

objeto.

Lúcia Ferreira do Nascimento, baiana, 28 anos de idade, doméstica,

sabendo ler e escrever, inquirida disse que, no dia 06/07/1964, viu os pais de

Florisvaldo levarem-no ao médico e que no caminho encontraram-se com Zeca

Dez contos, confirmando o que este já havia deposto a partir deste momento.

Acrescentou, no entanto, que Zé de Ogum disse para Zeca Dez Contos “que

foi ele quem fez e que ele mesmo desmanchava”. Daí terem, a noite, ido à

casa do pai-de-santo.

Passados três dias dessa ocorrência, Zé de Ogum foi à casa de

Florisvaldo visita-lo. Na ocasião, a vítima já estava muito mal e a testemunha

disse ter visto Zé de Ogum passando a mão na cabeça de Florisvaldo e

afirmar: “Não se importe não meu filho que você vai ficar bom, senão morrer

dessa de outra não escapa”.32

Quanto ao fato de Zé de Ogum ter tratado Florisvaldo, dando-lhe

remédios, afirmando só saber que sofria da garganta, bebia líquidos por meio

de canudos e sentia muita dor de cabeça. Quanto à relação de Zé de Ogum

com Florisvaldo disse que este procurava, constantemente, o pai-de-santo para
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fazer-lhe a barba. Curioso que, segundo a testemunha, até Florisvaldo procurar

a casa de Zé de Ogum, a doença durou vinte e um dias.

Eduardo Bispo dos Santos, natural de Cílio do Meio, na Bahia, 53 anos

de idade, servente de pedreiro, segunda testemunha numerada, relatou que viu

Zé de Ogum fazer uma mesinha, colocando nela um copo com água e rezar

uma oração com outras pessoas, não sabendo porém para quem fosse. Mas

ouviu Zé de Ogum entrar no quarto onde estava a vítima, sem no momento

saber o que fazer lá. E entrara acompanhado das demais pessoas que, com

ele, rezaram. Por fim, disse não saber informar se Zé de Ogum aplicou algum

remédio em Florisvaldo, nem que tenha praticado curandeirismo em outras

pessoas.

A terceira testemunha arrolada, Petronilha Vieira da Silva, baiana, 49

anos de idade, analfabeta, disse ser amiga da mãe da vítima e lhe

acompanhava os passos por ocasião da moléstia. Esta condição já lhe

concede certa confiabilidade nos relatos, por acompanhar de perto os

acontecimentos. Confirmando relatos anteriores, apresentou, porém, um dado

novo: chegando à casa de Florisvaldo, Zé de Ogum mandou fazer milho branco

e arroz, para passar no corpo do doente, mas que isto não foi feito.

Questionada pelo Promotor Público, se o acusado fazia “trabalho” para outras

pessoas, respondeu não saber informar porque mora distante. Nem

desmentindo nem afirmando, deixou no ar a semente da dúvida. Ao Advogado

de Defesa respondeu que não sabia se o denunciado teria aplicado na vítima

algum tipo de remédio próprio do candomblé; sobre o milho branco e o arroz

que ela mesma cozinhara, mas que não foram usados para o fim pedido, sendo

tudo jogado fora. Nesse depoimento fica evidente mesmo em testemunha de

acusação, que acompanhou de perto os acontecimentos, que em nenhum

momento Zé de Ogum deu algo para comer ou beber, nem passou nada pelo

corpo do doente.

Maria José de Alcântara, baiana, casada, com 38 anos, analfabeta, mãe

da vítima, em seu depoimento confirmou os anteriores: relutou em ir à casa de

Zé de Ogum por não acreditar nessas coisas, e que só foi por atender os

                                                                                                                                              
32 Termo de Interrogatório de Lúcia Ferreira Nascimento de 28/07/1964.



195

insistentes conselhos de seus amigos. Típico do comportamento das pessoas

de Salvador. Ninguém acredita, mas na dúvida... Lembremos que esta mesma

senhora disse ter visto, em sonho, que foi na casa de Zé de Ogum que fizeram

o “trabalho” contra seu filho e é esta mesma senhora a denunciante do crime

contra seu filho de envenenamento por feitiço.

Em seu depoimento, disse ter chegado à casa de Zé de Ogum, sendo

recebida pela exclamação: Oh! É a senhora, acrescentando: seu filho amanhã

está almoçando, jantando e estudando, pois o seu retrato está debaixo de uma

caveira de defunto nos pés de Exu, entrando em seguida no quarto dos

santos.33

Continuando suas declarações, afirmou que Zé de Ogum não deu

remédio a Florisvaldo, exigindo apenas uma cueca para fazer o trabalho. Não

sabendo de que morreu o filho, pois os médicos não lhe disseram. Ainda

confirmou Zé de Ogum ter-lhe pedido a quantia de vinte mil cruzeiros em

pagamento do trabalho de chão. Aqui há uma contradição entre os depoentes,

conforme Zeca Dez Contos, a quantia exigida foi de Cr$ 17 777 cruzeiros. A

defesa atentou para isso.

Vale notar  que está presente todo um ritual do candomblé.  O pai-de-

santo que entra em transe e recebe seu guia, que a partir daí passa a ser o

responsável pelos procedimentos terapêuticos futuros, como a terra de

cemitério, uma cueca suada, peça fundamental para o êxito do sortilégio.

Acerca desses procedimentos, Paula Montero chama a atenção para a lei da

contigüidade:

A lei da contigüidade pressupõe que toda parte é equivalente ao todo que

pertence.  Os cabelos, a saliva, as unhas de uma pessoa, por exemplo, a

representam integralmente. O mágico pode então, atuando ritualmente

sobre esses elementos, produzir os efeitos desejados sobre o indivíduo;

seduzi-lo, enfeitiça-lo, e até mesmo mata-lo. A distância entre o corpo e

suas partes não interrompe a continuidade do todo. Pode-se reconstituí-lo

ou suscitá-lo através de qualquer um de seus elementos.34

                                                
33 Termo de Declaração de Maria José de Alcântara, no processo-crime contra José Araújo dos Santos no
período de 1964/67.
34 MONTERO, Paula. Op.cit., p.23.
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Não bastasse ser uma peça pessoal da vítima, por ter sido usada e estar

impregnada pelo seu suor, constitui fator primordial para eficácia simbólica35

dos resultados. Nestas declarações, dona Maria José leva ao conhecimento

das autoridades envolvidas o que poderia constituir-se em evidências do

possível crime: retrato debaixo da caveira nos pés de Exu, terra de cemitério,

cueca suada, milho branco e arroz. No entanto, nada disso foi efetivamente

feito à frente da denunciante, o que Zé de Ogum nega.

Daniel Santos Oliveira, baiano, solteiro, 36 anos de idade, pedreiro,

analfabeto, sem muito acrescentar, depôs que ouviu a mãe da vítima dizer que

Zé de Ogum havia recebido um relógio no valor de Cr$ 25 000 cruzeiros para

matar a vítima e que, posteriormente, o ouviu dizer à vítima que ia botá-lo bom,

sendo que ainda viu, em cima da mesa, um trabalho com milho cozido, mas

não viu Zé de Ogum dá-lo a ingerir para vítima, nem passa-lo pelo seu corpo.

Lourival Tavares Pinto, baiano, solteiro, 43 anos de idade, professor

secundário, disse ter freqüentado algumas sessões na casa do acusado, não

observando ali nenhuma prática de curandeirismo. E mais, que as vezes em

que compareceu a essas sessões espirituais viu Zé de Ogum fazer caridade

sem cobrar qualquer importância. E que nessas sessões não se ministrava às

pessoas que o procuravam, nem remédios de folhas, nem garrafadas, rezando

apenas para os doentes.

Inquirido pelo advogado de defesa, falou que o ambiente era de total

respeito, existindo muita ordem nos trabalhos espirituais, quando o denunciado

recebia o seu “encantado”, que orientava os trabalhos realizados na própria

mesa que servia de sessão espírita. Temos aí um forte exemplo de espiritismo

cruzado. Na mesma casa pratica-se candomblé e espiritismo. Futuramente nos

debruçaremos mais sobre esta questão. Mais uma vez, a ambigüidade em

termos do que se diz e se pratica; não se acredita, mas freqüenta; se credita,

mas não freqüenta.

Olival Freitas Guimarães, baiano, solteiro, 55 anos de idade, sabendo ler

e escrever, comerciário, afirmou ignorar inteiramente os fatos narrados na

                                                
35 Para maiores informações ver capítulo “Magia e Religião” em LEVI-STRAUSS, Claude. Antropologia
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denúncia, dizendo conhecer o acusado há muitos anos, sendo o mesmo uma

pessoa boa, desconhecendo qualquer ato que desabone a sua conduta. E que

o acusado, sempre que procurado, dera conselhos, não acreditando ter sido

ele o responsável pela morte de Florisvaldo. Sendo freqüentador assíduo de

suas sessões, afirmou que jamais viu o acusado ministrar remédios, raízes,

banhos de folha ou outros meios que possam ser administrados como prática

de curandeirismo. Inquirido sobre a profissão do acusado, pelo advogado de

defesa, respondeu ser Zé de Ogum professor, não precisando cobrar coisa

alguma das pessoas que freqüentam suas reuniões espirituais. Importa reter a

mudança de tônica nesses depoimentos. De pai-de-santo, curandeiro, Zé de

Ogum agora é definido como líder de “sessão espírita” e de “espiritismo

elevado”, como veremos. Promovendo sua subsistência a partir de um trabalho

formal, não deixa de ser um atenuante para Zé de Ogum, que não sobrevive da

credulidade pública.

Por fim declarou não acreditar ser Zé de Ogum um espírito malévolo –

baixo espiritismo –; não sendo capaz de classificar o referido espiritismo

acreditando, entretanto, ser um espiritismo elevado. Dificilmente a testemunha

diria o contrário, até porque não escondia ser freqüentador das referidas

reuniões.

João Batista Passos, baiano, solteiro, com 21 anos de idade, sabendo

ler e escrever, terceira testemunha de defesa, acrescentou nunca ter ouvido

dizer que o acusado recebesse qualquer importância de pessoas que

freqüentavam as sessões espíritas de sua casa. Que o acusado é pessoa

direita e que não aconselha as partes a tomarem remédios que não sejam

prescritos pelos médicos. Que não só ele, como toda a sua família, freqüentava

a casa do acusado e que nas festas ali realizadas, até mesmo o padre

comparece. Isso afirmou por que teve oportunidade de ver.

Chama a atenção que, na comunidade, as partes envolvidas –

testemunhas de acusação ou de defesa – têm algum tipo de participação nos

ritos religiosos em questão. Esta última testemunha até afirmou que sua família

freqüentara a casa de Zé de Ogum, sendo plausível reforçar o caráter

                                                                                                                                              
estrutural. Rio de Janeiro, Tempo brasileiro, 1967.
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tradicional da religião. As várias Áfricas da cidade sobrevivem e se recriam a

partir de vivências de suas tradições, interagindo com outras perspectivas de fé

e de atuação religiosa, como o espiritismo ou até a presença do padre.

A Promotoria sustenta sua acusação, entre outros aspectos devido ao

fato de Zé de Ogum ter recebido certa importância para fazer a cura, sendo

que a vítima faleceu. Citando o jurista Nelson Hungria, apontou que este

sabiamente considera o curandeiro um criminoso, culturalmente um retardado.

Respaldando-se nesse criminalista, que enche de elogios, considerou que:

o indiciado, no seu interrogatório, confessou com a irresponsabilidade

de um indivíduo mentalmente retardado,  que  se julga investido de

poderes superiores, que recebeu dinheiro para o tratamento da vítima,

conforme importância exigida pelo guia, e que, em seguida, declarou que

ministra flores brancas e banhos indianos. 36

Conforme o promotor, tais declarações, tão precisas, evidenciam a

prática de curandeirismo, modalidade prevista em lei. Ainda que as

testemunhas tenham declarado que o indivíduo, mesmo que se intitule

professor, exerce a profissão de curandeiro, investindo-se de um “munus

ilegal”. Por fim opina procedência da denúncia, a fim de ser o acusado

condenado na forma da lei.

Vejamos, na contramão, os argumentos da promotoria.

Inicialmente, o indiciado é tratado pelo promotor como “criminoso

culturalmente um retardado”, ou seja, a cultura e a religião, que lhe causam

estranheza, constituem fruto de mente criminosa, de comportamento desviante

e espírito alienado. Por tudo isso deve ser, para benefício da sociedade,

isolado, preso e afastado do convívio social.

As denúncias respaldadas no imaginário religioso, presente na defesa

foram, paradoxalmente, incorporadas e rejeitadas. Incorporadas enquanto

constitutivas de provas: “ministra flores brancas e banho indiano”. Rejeitadas

pelo que significam enquanto práticas de pessoas humildes e “ignorantes”.

                                                
36 Fragmento do discurso da Promotoria no julgamento de Zé de Ogum. (Grifos nossos).
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Assim, a acusação formulada não se respalda na prática de feitiçaria e de

curandeirismo, a velha acusação do exercício da falsa medicina.

 O advogado de defesa, por sua vez, iniciou sua atuação apresentando

o atestado de óbito de Florisvaldo Alcântara, emitido pelo médico Pedro

Oliveira da Silva, que

Declarou que faleceu [...] às três da manhã do dia [...] do mês de julho de

1964, vítima de colapso circulatório, devido à broncopneumonia,

Florisvaldo de Alcântara com 21 anos de idade, natural deste Estado,

petroleiro, solteiro, de cor parda, do sexo masculino[...]37

Em seguida evidencia que nenhuma das testemunhas de acusação

afirmou ter visto o senhor José de Araújo dos Santos, vulgo Zé de Ogum,

aplicar remédios na pessoa do senhor Florisvaldo. E o depoimento do senhor

Eduardo Bispo dos Santos soma o fato de jamais ter visto o acusado aplicar

curandeirismo em outras pessoas.

Quanto à dona Maria José Alcântara, o advogado chama a atenção para

o fato de ter sido ela mesma a procurar o indiciado e que, na ocasião, ter-lhe-ia

dado Cr$ 20, 000 (vinte mil cruzeiros), posteriormente devolvidos. E disse

ainda, na folha 55, que Zé de Ogum não deu remédios a Florisvaldo.

Quanto à testemunha Daniel Santos Oliveira, afirma serem suas

afirmações soltas e levianas. Disse ter recebido de Zé de Ogum um relógio no

valor de Cr$ 25, 000 (vinte e cinco mil cruzeiros), o que afirma ser uma

contradição, pois o mesmo declarou que a mãe do acusado teria dado a Zé de

Ogum a quantia de Cr$ 20, 000 (vinte e mil cruzeiros).

Quanto ao senhor José Ferreira da Silva, vulgo Zeca Dez  Contos,

desacredita suas informações, trazendo à tona “seus péssimos antecedentes

criminais”, uma vez que encontrava-se preso, como vimos anteriormente.

É significativo que não tenha ocorrido nenhuma denúncia mais incisiva

por parte das testemunhas de acusação. Seus depoimentos foram

extremamente vagos; seriam fruto de certo temor de represálias por parte de

                                                
37 Trecho do atestado de óbito de Florisvaldo Alcântara. Processo-crime de 1965.
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Zé de Ogum, via seus poderes espirituais? O que não seria nada improvável de

ser pensado, tratando-se de Salvador e dos modos de vida historicamente

construídos nesta cidade emblemática em relação à presença de práticas

culturais africanas.

Finalizando, requer do juiz a improcedência da denúncia, por ferir os

mais comezinhos princípios do direito e por não se amoldar ao nosso século,

absolvendo o acusado, como de justiça.

O anacronismo levantado pelo advogado quanto às causas da denúncia

evidencia o campo de tensões e conflitos culturais constituintes da cidade de

Salvador. Pensar, sequer, na possibilidade de alguém ser afetado por feitiço e,

mais grave, que essas crenças ainda estejam atuantes na cidade e façam parte

das artes de viver e fazer das camadas populares, deve ter sido algo

profundamente incômodo para essas elites dominantes, católicas e letradas.

Daí o indizível e inaceitável “crime” por feitiço.

No horizonte dos arautos do progresso e da civilização em Salvador da

Bahia, essas sobrevivências religiosas são “frutos do atraso e da ignorância”

em que vivem esses segmentos sociais populares, resquícios da “mancha” da

escravidão a ser extirpada. Não considerar os aspectos, impostos pelos

submetidos, a sua visibilidade, é uma das respostas destas elites. O promotor

reconhece, em parte, para punir e reprimir, pensando em estar prestando um

serviço à sociedade para extirpar essas “excrescências” de atraso, de barbárie

e até mesmo expressões de demência. O advogado, por sua vez, tem outro

tipo de estratégia. De negar essas vivências consideradas fora de seu tempo.

Ignorá-las tornou-se instrumento mais eficaz para não reforçar esses

comportamentos desviantes em nossa sociedade soteropolitana.

O juiz, considerando o disposto nos autos; e que a “boataria” era

improcedente e fruto do ambiente de “gente humilde dada a todas as

crendices”, certamente apimentada “pelos rivais” em desacreditá-lo perante a

freguesia quando ocorre a interferência da máquina repressora do Estado, para

liquidar e anular o encanto do babalorixá; lembra que há disposições legais

conflitantes, ora protegendo, ora perseguindo a independência dos cultos e



201

sublinha o Artigo 5º da Constituição Federal, que estabelece a liberdade de

culto. E que tal ressalva legal enseja, até mesmo, o estudo nas instâncias

acadêmicas de Faculdades Federais, de disciplinas sobre cultos afro-

brasileiros, aspecto folclórico tão procurado pelo turismo. Lembrou, ainda, o

que fazem as sessões mediúnicas espíritas no território nacional, onde várias

reportagens veiculam os feitos de Arigó que, sob inspiração divina, vem

operando, fazendo intervenções cirúrgicas no sul do país, motivando

numerosas romarias, a exemplo também de Chico Xavier. Finalmente, frente à

certidão de óbito, que atribui como causa-mortis bronco-pneumonia,

responsável pelo colapso circulatório do paciente, considera improcedente

José Araújo dos Santos ser responsável pela morte de Florisvaldo Alcântara,

em razão de feitiço.

Sem poder penalizar o indiciado por exercer atividades

“candomblezeiras”, pois a justiça não poderia impedi-lo, não só por seu

“terreiro” estar registrado na Polícia sob número 712, carteira 73, mas,

sobretudo, porque tais recantos são freqüentados, argumentando que os

jornais fazem ampla publicidade, pelas mais destacadas autoridades da

administração pública, personalidades estrangeiras visitantes, professores de

entidades científicas e culturais, sem falar de congressos internacionais, julgou

improcedente a acusação.  Absolveu José Araújo dos Santos em peça

discursiva em que vale reter estar acompanhando, plenamente, os “ventos da

mudança”.

As tensões instituintes da arena de lutas culturais na cidade ainda é uma

realidade. No entanto, as resistências e pressões exercidas pelos grupos e

instituições negras, reivindicando liberdade de religião e de cultura, vêem

tornando-se cada vez mais visíveis na cidade. Novas forças sociais aliadas à

resistência popular, fruto das tradições, navegam para novos tempos e ares.

Não tardará a apostar nos tempos da contracultura, onde artistas, intelectuais,

setores da classe média em geral exaltarão as tradições populares como

fatores de nossa “rica” identidade nacional. De outro lado, o que antes era

“bizarro”, agora passou a ser “exótico”, o que atrai turistas, amplia o mercado

local e produz renda. Nesse aspecto, o juiz, sabiamente, fez uma avaliação de

“resultados” dessa nova temporalidade, começando a reavaliar a herança
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dessa ancestralidade negro-africana em salvador como atrativo e atraente

patrimônio cultural.
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CAPÍTULO 2

DENTRO E FORA DE SALVADOR

1- PARECE, MAS NÃO É

“É fato comprovado que as camadas populares sejam afeitas a

comportamentos pouco civilizados”? Até que ponto esse tipo de crença ou

acusação não encobriria interesses escusos? Importa acompanhar como essas

indagações emergem na análise do processo crime, em Salvador, em dois de

fevereiro de 1962, a seguir.

Lindaura Batista da Silva França foi acusada de molestar Sérgio Alves

Arão e sua esposa Helena de Jesus Arão, seus vizinhos. Segundo os

denunciantes, desde o ano de 1960, Lindaura, além de atirar detritos e outros

materiais emprestáveis em seus terrenos, também agia como oficiante de

feitiço e que, sem nenhum conhecimento da medicina, arvorou-se em debelar

males corpóreos por meio de “banho de folhas”, rezas e benzedeiras e de

invocação de “caboclos”. Habitualmente, pratica o espiritismo-medicina, ou

melhor, curandeirismo mediante remuneração. Daí ser Lindaura incursa nos

artigos 283 e 284, do Código Penal.

Além desse comportamento desviante, Lindaura também foi acusada de

ingratidão. Conforme o Relatório do Sub-Delegado, foi apurado que os citados

vizinhos viviam em perfeita harmonia e que o senhor ajudava, constantemente,
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a acusada em mantimentos, em dinheiro e, entre outras coisas, ajudou-a a

tapar a casa, pois a mesma passava por muitas privações, a ponto de pedir

esmolas usando duas crianças que dizia serem seus filhos, “a fim de

sensibilizar os corações” de quem recorria.

Ainda diz ter apurado que as partes envolvidas viviam em verdadeiras

taperas e que bastou que seu Sérgio melhorasse a situação de sua casa e a

mobiliasse, para que o “sentimento de inveja e da ambição pairasse no coração

denegrido de dona Lindaura”.

Nota-se que, antes mesmo de ser julgada, a indiciada já fora condenada

pelo Sub-Delegado; ao longo do Relatório e do processo sua postura foi

francamente tendenciosa. De início, o Relatório já toma partido dos

denunciantes, ao informar que ao ser empossado em sua função, na Vila Rui

Barbosa, em 20 de setembro de 1957, fora advertido pelo seu antecessor que

iria deparar-se com uma senhora de nome Lindaura, que era o “terror” daquela

Vila e “perseguidora” inominável de um senhor chamado Sérgio Arão e sua

esposa. Torna-se obvia a intencionalidade de, previamente, indispor a acusada

com o Delegado.

Prosseguindo, afirma que o alerta recebido efetivou-se quando esse

senhor Sérgio chegou à Sub-Delegacia pedindo providências contra dona

Lindaura por ter desrespeitado sua esposa por motivo insignificante, um esgoto

que a acusada entendia que devia passar por dentro da casa do queixoso e

este, não consentindo, iniciara os agravos entre os vizinhos.

Instigante, ainda, nesse processo, foi a interferência do jornalista Nelson

Dias, do Diário de Notícias, propondo-se a resolver o problema, conforme o

Relatório onde o Sub-Delegado informa ter apurado os fatos, comprovando

que, efetivamente, a acusada andava perseguindo os seus vizinhos em razão

da “natureza moderada de ambos” e por saber que Sérgio Arão era

Funcionário Público Federal, servindo na Base Aérea e encontrando-se em

licença para tratamento de saúde, e que por não gozar de boa saúde, não

queria que esse fato chagasse ao conhecimento de seus superiores.

Informa muitos casos de agravos de dona Lindaura a seus vizinhos

surgiram, e que, de certa feita, a acusada feriu a esposa de seu Sérgio e seu

filho na cabeça, em resultado de uma pedrada desferida por “Silu”, filha da

indiciada. Em continuidade, ultimamente dona Lindaura intitulou-se mãe-de-
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santo, com o fito de ganhar dinheiro fácil, convergindo para sua casa certo

número de pessoas “menos avisadas” para receber os “milagres do caboclo”. E

este, como guia espiritual, procurou fazer intriga entre o casal de vizinhos e as

pessoas que a procuram. Cita o caso do repórter Nelson Dias que pelo fato de

ser amigo de Sérgio e freqüentar sua casa foi agredido por dois filhos-de-santo

de dona Lindaura e só não perdeu a vida graças a interferência de terceiros.

Continua relatando que, em setembro do mesmo ano, Helena, esposa de

Sérgio, fora agredida e ferida por “clientes do caboclo”, sendo aberto inquérito

na Delegacia da Terceira para apurar a responsabilidade, constando a

participação de dona Lindaura na agressão. Mais: no dia 22 de outubro do

mesmo ano, o Sr. Sérgio foi agredido em sua própria casa por elementos da

“seita” de dona Lindaura.

Finaliza declarando que a acusada afirmou, abertamente, que “não

ganha na polícia” – salientando que a mesma já “correu” todas as Delegacias

da capital, sem achar guarida –, mas que ganhará de outra forma, pois tudo

fará no sentido de que a “vítima” mude-se do local onde reside e para isso

usará todos os recursos, inclusive jogando pedras, queimando enxofre, chifre,

etc.

Torna-se bastante significativo dialogar com a fala desse Sub-Delegado,

que foi estabelecendo um juízo de valor sobre o comportamento da indiciada,

acusando-a de ingrata e, posteriormente, de invejosa e ambiciosa. A intenção é

clara: desqualificar dona Lindaura perante as autoridades. Até porque, essa

avaliação do caráter ou da falta dele, da acusada, parte de quem se outorga

portador de um “discurso autorizado e competente” para fazê-lo. Para

corroborar este discurso excludente e elitista, o jornalista Nelson Dias é “vítima”

e testemunha dos desmandos de dona Lindaura e seus asseclas.

O poder de dona Lindaura era tão grande que toda a família, e quem se

aproximasse do Senhor Sérgio, sofria suas agressões. Para ampliar os crimes

foi acrescentada a possibilidade de chantagem frente à fragilidade do

denunciante, devido sua situação no local de trabalho.

Ao ser incursa nos artigos 283 e 284, do Código penal, vem à tona, mais

uma vez, a intolerância religiosa ao considerar o candomblé como uma

expressão menor, rebaixada ao status de “crença”. E, para efeito legal, emergiu
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o velho e eficaz artifício para a criminalização: o delito não era a prática do

candomblé, sim o exercício da falsa medicina.

Mesmo na sua condição de chefe religiosa foi questionada: “dona

Lindaura intitulou-se mãe-de-santo”. Subentende-se o reconhecimento de uma

autoridade que lhe era recusada a ser desmoralizada em seu comportamento.

Ainda suscita a imputação de, via “crenças “exóticas”, propícias a ânsias de

enriquecimento ilícito, promovendo o antigo e denunciado pela imprensa como

“o comércio da ilusão”, pois à sua casa convergem pessoas menos avisadas a

fim de receberem os milagres do caboclo.

Às portas da pós-modernidade, a tensão entre “avanço civilizatório” e

“herança do passado”, entendido como retrato do atraso, ainda introduz novas

estratégias de sobrevivência, ao lado do aumento populacional e a crescente

exclusão social. Assim, o uso de “falsos filhos” a serviço da mendicância, uma

viúva com cinco filhos, deixa perceber não ser um fenômeno atual, pois elabora

um modo próprio de viver a despeito das críticas que, obviamente, tais

procedimentos recebem das autoridades e das elites de Salvador.

Além de informar a presença recorrente de dona Lindaura nas

Delegacias da cidade, este processo evidencia o descaso da mesma em

relação às autoridades, afirmando seu poder, quer pelo uso constante da

agressão física, quer pelo uso de estratégias exóticas, como a queima de chifre

e enxofre, representadas como seus interesses “macabros e diabólicos”.

Helena de Jesus Arão, casada, com três filhos, 28 anos, residente na

famosa1 Vila Rui Barbosa, declarou os motivos do início do conflito: deixando

de fechar a porta de casa ao sair, dona Lindaura teria se zangado com dona

Helena por não tê-la fechado.  Como a acusada era conhecida pelo seu

péssimo humor, de mal com a maioria de seus vizinhos, inclusive o ex-

proprietário da casa que a declarante comprou, não ousou fechar a residência.

Daí em diante, a acusada cortou relações com a declarante, iniciando uma

série de intrigas e chamamentos à polícia. Além das agressões físicas, a

denunciante fez registrar que dona Lindaura tinha sessão espírita, um caboclo

“Caipó”, um “escravo” de Santa Bárbara e Senhor Ogum, que “todos três são

maus caboclos pelo que se pode observar”. Agrava-se a isto o fato dos filhos

                                                
1 Conforme o Sub-Delegado, o número de denúncias contra a indiciada tornara o local famoso na
Delegacia e na imprensa.
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de dona Lindaura, supostamente, terem problemas também com outras

pessoas na vizinhança. Que as sessões ocorriam às segundas-feiras, dia do

“tormento”, onde saem os piores nomes, são passados banhos de folhas

mediante pagamento de “quantias absurdas”, sendo que na rua tem muitos

seguidores, embora ainda existam os que não aprovam as “bandalheiras” que

ali se realizam. Pode-se concluir que a indiciada era muito ambiciosa, pois

além de cobrar, e caro, de seus clientes, ainda pedia esmolas.

Na denúncia, mais que as possíveis agressões físicas da acusada e

seus “seguidores”, a prática da religião afro-brasileira apresenta-se como o

crime maior que constitui “tormento” para os vizinhos. Embora de condição

social semelhante, para dona Helena passar banhos de folhas também

apresentava-se como uma prática não só repugnante, como a certeza de

atingir o alvo: desqualificar essa experiência religiosa e desmerecer a acusada

no decorrer do processo.

A ambivalência frente a essas vivências religiosas no cotidiano de

Salvador, mais uma vez vem à tona, nas perspectivas de sedução e rejeição. O

temor dos poderes de dona Lindaura fica explícito na queixa aos elementos

deixados na porta de Dona Helena: folhas, velas de cabeça para baixo, ovo

goro, etc. Evidencia-se, na descrição desses sinais de rituais afro-ascendentes,

na disposição como são colocados e em seus estados, a possível intenção

“maléfica” da acusada.

Quanto à dona Lindaura Batista da Silva França, 34 anos, viúva, cinco

filhos, declarou receber pensão do falecido marido, sendo que após seu óbito

conseguiu derrubar o casebre que morava e erguer uma casa de construção.

Esta informação contradiz o depoimento do Senhor Sérgio Arão, de que teria

sido quem ajudara a acusada a “tapar” sua casa, o que presume ser de “taipa”.

No entanto, uma casa de construção – de tijolos – não seria, como ainda era

comum na época, entre a população de baixa renda, a chamada casa de

taipa.2

                                                
2 A casa de taipa era feita basicamente com varetas entrelaçadas e socadas, constituindo estas paredes
com barro que, normalmente os homens amassavam com os pés. Como a massa era atirada – socada – na
parede eram também chamadas de “casas de sopapo”.
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Informou não viver com nenhum companheiro, sustentando sozinha a

família, complementando sua renda com seu trabalho no mar, onde catava

mariscos para viver.3 Assim negou as acusações feitas pelos vizinhos.

A testemunha Zoraide Santana, casada, com três filhos, 35 anos,

residente na dita Vila Rui Babosa há 8 anos, 3 anos há mais no local que a

acusada (5 anos), confirmou as acusações contra dona Lindaura. Que todas as

vezes que as vítimas saíam à rua, a acusada começava a jogar “despachos”,

jogar água, brasa, bacios com despejos, enxofre queimado, etc., incomodando,

assim, toda a vizinhança. Que dona Lindaura cobra muito caro e que uma

mocinha da Boa Viagem, bairro da Cidade Baixa, disse à depoente ter feito

consulta e ter pago em dinheiro, sem revelar a quantia, em troca a indiciada lhe

dera um pedaço de pano e um galo para despacho, são registros que constam

do processo e que dão conta de conflitos cotidianos entre vizinhos de hábitos e

crenças distintos. Informou ainda, que há cinco anos atrás dona Lindaura,

antes de o marido morrer, chorava sozinha na rua, abobalhada, e foi internada

no Juliano Moreira.4

A segunda testemunha, Júlia Pereira dos Santos, solteira, sem filhos, 46

anos, confirma o desentendimento entre os vizinhos, que vem ocorrendo há

cerca de dois anos, embora desconheça os motivos. Confirma as acusações

contra dona Lindaura, mas diz não saber informar se ela ministrava drogas ou

algum remédio a seus fregueses. Quanto aos despachos, declarou que a

indiciada queimara incenso na hora de sair à rua e jogara água três vezes na

calçada e que, à noite, sente-se um forte cheiro de enxofre queimando e de

pimenta. Declarou nunca ter visto despacho com galinha morta, pipoca ou

coisa que o valha, mas “ouviu dizer” que a acusada mandava que os próprios

clientes o fizessem.

Ainda disse desconhecer ter sido dona Lindaura internada e que só há

dois anos atrás a viu vestida de pedinte, para sair à noite com filhos esmolando

na Igreja da Penha, quando ainda não tinha a casa de espiritismo misturado

com candomblé. Para esta depoente também são graves os crimes da

acusada, sendo abominável sua prática de pedir esmolas para sobreviver. Fica

                                                
3 Ainda hoje em Salvador, mulheres, principalmente na “Cidade Baixa”, em bairros como Paripe e
Periperi sobrevivem da cata e venda de mariscos, são as chamadas marisqueiras.
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patente, mais uma vez, como o não-trabalho incomoda vizinhos “ordeiros” e

cumpridores de seus papéis e funções.. A desigualdade social não é percebida

como estrutural ao sistema, mas como fruto da incompetência ou desleixo dos

que não conseguem ascender na sociedade. Por princípio “todos nascem

livres, são iguais em direito e todos podem ter acesso a felicidade”; a culpa do

insucesso é do próprio indivíduo faltoso de seus deveres.  Finalizou acusando

a ré de ter forçado um vizinho a vender sua casa e se mudar, em decorrência

de suas perseguições. Causa espanto que uma viúva, pobre, analfabeta, que já

tinha sido internada com sintoma de demência, seja portadora de tamanho

poder na comunidade.

Outra testemunha, Júlia Santos da Silva, casada, 45 anos, moradora da

referida Vila, no bairro de Jardim Cruzeiro, na Cidade Baixa, declarou ser de

seu conhecimento o desentendimento entre os protagonistas deste processo,

não sabendo, no entanto, os motivos do mesmo; “soube por ouvir dizer” que a

acusada tinha uma sessão espírita, o que constatou ao passar à noite em

frente a sua casa quando e encontrou a porta principal fechada e várias

pessoas reunidas em sessão espírita. Chama a atenção que a tal testemunha

tenha todas essas informações, uma vez ter afirmado que a porta da acusada

estava fechada. Acrescentou, ainda, saber por outras pessoas, sem saber dizer

quem, que os integrantes da dita sessão disseram que dona Lindaura cobrava

muito caro a consulta, a razão de hum mil cruzeiros ( Cr$ 1.000,00).

Nega algumas informações das testemunhas anteriores, deixa perceber

boatos no “soube por ouvir dizer” sobre a internação da acusada e que “nunca

soube” da mesma ter continuado a exercitar o espiritismo no mesmo local. E

mais, que ‘não sabe de nada’ que desabone a conduta da indiciada.

A outra testemunha de defesa, Zoraide Dourado Santana, 38 anos,

admitiu que certa feita a acusada andou “metida” à mãe-de-santo, fazendo uns

certos despachos em sua casa, porém atribuiu tal procedimento a seu estado

de saúde. Após o tratamento no Juliano Moreira, conforme a testemunha, dona

Lindaura é outra pessoa, procedendo muito bem, criando seus filhos com muito

zelo e que nunca mais dera consulta. E que “nunca soube” que ministrasse

remédio ou mezinhas, quer gratuitamente, quer mediante remuneração.

                                                                                                                                              
4 As pessoas consideradas loucas, principalmente as de baixa renda, eram internadas neste famoso
hospício de Salvador, que continua atuante no bairro de Brotas até hoje.
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Como vimos anteriormente, o senhor Sérgio Arão e sua esposa fizeram

referência a uma possível agressão sofrida pelo senhor Nelson Dias, compadre

do dito casal e repórter do “Diário de Notícias”, matutino de Salvador. Arrolado

como testemunha e ficando evidente sua animosidade com a indiciada, foi

considerado parcial e, portanto, não foi ouvido. Sua conduta foi considerada

suspeita também por ter realizado várias reportagens, em “letras garrafais”,

investindo contra a Delegacia de Polícia em questão e apontado o seu titular

com o “padrinho” da indiciada.

Apreende-se, mais outra vez, o poder da imprensa no sentido de

pressionar a tomada de certas decisões, mobilizando a opinião pública em

interesse próprio, o que não passou despercebido pela autoridade que

elaborou o relatório final, embora o Sub-Delegado, como vimos no início, já

tentara induzir as autoridades contra a indiciada. Segundo o Comissário, este

repórter ainda levantou a suspeita de que estariam emperrando o inquérito ou

empurrando-o com morosidade; agindo como se fosse um “advogado

interessado na sorte de um seu cliente”, acompanhou todas as diligências

realizadas.

Tem-se mais indícios contra o referido repórter Nelson Dias: quando do

interrogatório da indiciada, as autoridades  foram surpreendidas com um

pedido de hábeas corpus preventivo contra eles impetrado. O motivo alegado:

o dito repórter teria ameaçado recolher a indiciada ao xadrez. Imediatamente, o

Juiz Dr. Claudionor Ramos foi informado da falsidade da alegação e o pedido

foi negado.

Na leitura do processo fica evidente que o receio da acusada tinha

fundamento. A intenção do Sr. Nélson Dias, usando de artifícios para intimidar,

reiteradas vezes, a indiciada para comparecer na Delegacia, jogando para que

essas intimações fossem expedidas em plantão de outras autoridades, como

do referido Sub-Delegado, era no sentido que coincidissem seus depoimentos

com os dias que o repórter estivesse trabalhando.

É provável, pelo que chamaríamos corporativismo, que o comissário não

tenha aceito, como no dizer popular: dar “nome aos bois”. O Sub-Delegado, já

bastante citado nesse processo, pode ter sido uma dessas autoridades a quem

se referiu o Comissário. Conforme este, o dito repórter foi chamado e

comunicado sobre o estranhamento de seu procedimento, “partindo, como
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partiu de um repórter, que, via de regra é considerado defensor dos humildes”.

Torna-se plausível, esta colocação, pelo reconhecimento do papel social

imprensa. O Comissário objetivou não só ironizar, como também alertar-lhe

que ética e um pouco de moral não fazem mal, lembrando que, de

arbitrariedades, bastam as praticadas pelos policiais menos avisados (de todos

os tempos e lugares).

A participação do Sub-Delegado não passou de uma trama urdida contra

dona Lindaura, que teve a crítica amenizada no relatório do Comissário: não

ocorreu por segundas ou más intenções, mas por conta do Sub-Delegado “não

estar devidamente informado dos fatos”. Em continuidade deixou ver que, ao

apoiar as pretensões do Sr. Nelson, essa autoridade policial errou duas vezes,

como no uso das viaturas policiais para atender pedidos graciosos de busca de

pessoas por quem tem prestígio na polícia, e dispor de uma folha inteira no

jornal para dizer o que bem entender.

Outro aspecto, na promovida “conspiração”, foi que o Sr. Nelson Dias,

em suas reportagens, afirmara que dona Lindaura teria várias entradas na

polícia, existindo três inquéritos na Delegacia da Terceira Circunscrição.  Esta

Delegacia e Auxiliar foram devidamente oficiadas, nada constando contra a

indiciada naquelas repartições.

A promotoria reconheceu o fato da indiciada ter praticado o

curandeirismo, promover sessões espíritas, mas que tudo ocorreu por sofrer

das faculdades mentais, sendo que tudo cessou quando foi submetida à

tratamento de saúde como desajustada socialmente. O destaque atribuído,

pela autoridade policial, ao caso, foi motivado por um certo repórter – Nelson

Dias – que “trabalhou” para promover a “conspiração” contra a acusada. Daí

que, considerando tudo não passar de “tempestade em copo d’água” e não

querendo continuar a afligir uma “pobre, inculta e desvalida mulher do povo”,

opinou pela absolvição da indiciada, em pedido reiterado pela defesa. O Juiz,

convencido da improcedência da acusação, absolveu dona Lindaura Batista da

Silva França, em 22 de maio de 1964.

Mais uma vez vem à público quanto era e continua sendo tenso o

mercado religioso na cidade de Salvador. Questões ligadas à convivência

cotidiana entre vizinhos que, normalmente, seriam resolvidas a nível de “bate-

boca”, mexericos orais, corte de relações, ou mesmo troca de insultos ou jogar
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dejetos nos referidos quintais, como as supostas vítimas alegaram, ao

atingirem o grau de notícias escritas em jornais trazem até nós quão tensas

foram as relações com hábitos e rituais de religiosidade afro-ascendentes. No

entanto, o que se observou nesse processo foi a sofisticação da rede de

intrigas para indiciar dona Lindaura. Como os meios de comunicação

impressos, bem antes dos televisivos, trataram de regular, controlar, penalizar

hábitos, saber-fazeres, cuidados de corpos e mentes, expressões de religiões

afro-ascendentes, oralmente transmitidos e culturalmente experimentados por

parcelas populares de moradores constitutivos das relações centro/periferia da

soteropolitana vida de Salvador. A atenção a processos e notícias em torno de

“desordens” produzidas por práticas de cura de caráter religioso permite

sondagens em torno das densas, complexas e conflituosas relações que

permeiam a construção de Salvador como cidade ordeira e civilizada.

Tais conflitos permitem apreender como a alteridade religiosa é

inegavelmente recusada e rejeitada na cidade. Por que incriminar dona

Lindaura como promotora de sessões espíritas combinadas com o candomblé?

Mais do que isso, foi utilizado o velho artifício criminalizador: o exercício da

“falsa medicina”, pois se ministrava remédios, mezinhas e banhos de folha

podia ser incursa nos artigos 283 e 284, do Código Penal.

Ao que parece, tudo fora devidamente calculado pelo repórter Nelson

Dias, que teria, assim, utilizado seus conhecimentos junto a autoridades

policiais a fim de favorecer os interesses de seu compadre, o Sr. Sérgio Arão.

“Nem tudo que parece é”.

2- OS FILHOS DE SATURNO

Em dez de outubro de 1949, em Campo Formoso (ver figura 11), distrito

do Município de Senhor do Bonfim, o representante do Ministério Público

ofereceu ao Juiz de Direito da supracitada comarca, a denúncia de Antero

Ferreira da Cruz, baiano, viúvo, cor preta, 55 anos, lavrador, contra a pessoa
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de José Batista Filho, vulgo Zé Preto, acusado de ter sido o responsável pela

morte de seu pai, Gregório Ferreira Lima.

Conforme sua declaração, o Sr. Antero estava em São Paulo, onde

residia há mais de onze anos, quando foi procurado por seu sobrinho Eduardo

Ferreira da Silva, informando-lhe da morte do pai em novembro do ano

anterior, em conseqüência de um remédio, supostamente dado por Josefa

Lima, casada com seu pai em segundas núpcias. Em resultado de tal denúncia,

viajou para Bananeiras, em Campo Formoso, onde foi informado pelo Inspetor

do local e pelo vizinho Artur Torres Magalhães – testemunha no processo –,

que seu pai teria morrido ao beber um remédio preparado por um pai-de-santo

conhecido como Zé Preto, a mando de Josefa, esposa de Gregório, a fim de

ficar com o dinheiro que possuía, no valor de mais de 70 000 cruzeiros, quantia

bastante significativa para a época, considerando-se, principalmente, as

condições sociais de pequeno lavrador nessa região da Bahia.

Conforme ainda alegou, Josefa teria tramado o assassinato ao saber

que “por direito e por justiça” nada lhe pertenceria de Gregório, uma vez que

casara à revelia dos filhos do primeiro casal. E mais, conforme depoimento da

testemunha José Monteiro Filho, lavrador, 33 anos, “moreno”, ele próprio tratou

dos documentos para registrar Gregório, octogenário, com setenta e cinco anos

para casar-se com Josefa.

Ainda conforme o denunciante, Antero Ferreira da Cruz, tomando

conhecimento desses fatos dirigiu-se à casa de seu pai, onde Josefa informou

nada ter-lhe sido deixado pelo ex-marido, entregando-lhe apenas um pequeno

baú arrombado com dez moedas de dois mil réis antigas. Procurou o Delegado

Regional de Bonfim, não sendo tomada nenhuma providência, com a acusada

completamente livre e até comprando “fazendas”5 com o dinheiro de seu pai.

Note-se que para a época e, em relação aos segmentos sociais envolvidos,

bem como o cenário histórico desses acontecimentos, estar livre não só já

significava um acinte, acrescido por estar comprando fazendas. Para os

padrões atuais, a compra de tecidos não representaria demonstrações de uso

perdulário de dinheiro, mas naquele momento e diante das condições

                                                
5 No período em estudo, assim eram chamados os cortes de tecidos.
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financeiras da acusada, apresentava-se como altamente suspeito e provável

evidência da usurpação da herança familiar, a que Antero e os filhos do

primeiro casamento de Gregório, teriam direito.

No caso de José Batista Filho, daqui em diante tratado como “Zé

Preto”, foi indiciado por confessar que exercia, há cerca de três anos, o

curandeirismo, prescrevendo, habitualmente, remédios por ele próprio

preparados, para males diversos, mediante remuneração. A manipulação

desses remédios, como vimos ao longo desta pesquisa, é fruto, basicamente,

da experiência de convivência com a natureza e a aquisição desses

conhecimentos geração à geração, especialmente por meio de transmissão

oral. O uso de folhas, raízes, caules e outros elementos da natureza, na

manipulação desses remédios naturais, resultaram de longa experiência de

vida e de trabalho, constitutivos desses saberes populares ciosamente

transmitidos e atualizados. Aos olhos das autoridades, por sua vez, este

aspecto constituía fator de criminalidade, especialmente pela acusação de ser

remunerado. Além de ter sua eficácia questionada por não se respaldar em

conhecimento científico, o exercício da falsa medicina, como crime, tem o

agravante de estar explorando a população “ignorante”, que procura serviços

de curandeiro, isto é, “enganando os incautos”.

Para aprofundar a criminalização das práticas de Zé Preto, vem-lhe a

acusação da utilização de “meios secretos, infalíveis”, qual seja do candomblé.

Segundo o relatório do representante do Ministério Público, Zé Preto teria

permanecido tanto tempo na impunidade, devido ao “natural” temor que inspira

entre as pessoas que o procuram em função de “sua proclamada força e

infalibilidade”. Importa não perder de vista que, entre os fazedores e os

consumidores destes remédios ou feitiços existem fortes laços culturais em

comum, o que atribui credibilidade aos poderes destes chamados

“curandeiros”, que nada mais são que companheiros em termos culturais, no

sentido de constituírem comunidades de sentido e destino, construírem-se a

partir de mesmas e/ou próximas matrizes culturais.

Conforme já vimos, nesses contextos mágico-religiosos a doença é

conhecida, socialmente, como “fora da ordem natural” e quem tem poder para
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dominar a desordem, o caos, possibilita reduzir a impotência do ser humano.

Pensando como o real abre brechas nessas construções simbólicas, onde as

leis sociais, para serem eficazes, devem ser tidas como naturais, Alberto

Quintana chama a atenção que:

O ser humano (...) se nega a aceitar o real, um real que marca sua

fragilidade. Esse real rompe, por assim dizer, com toda uma realidade, com a

construção de uma determinada ordem sócio-cultural que permite substituir a

natureza da qual o homem carece. Portanto, tudo aquilo que escapa a ela é

visto como algo incontrolável e ameaçador.6

Pelas acusações apontadas, Zé Preto foi incurso nos artigos 283 e

284, do Código Penal, valendo destacar, como principais elementos a uma

provável condenação, a habitualidade de tais práticas. Até porque, ao

confessar esse acontecer, o denunciado demonstra, em resultado de suas

experiências de vida e de trabalho, não compreender essas práticas como

nenhuma infração às regras e normas da sociedade. O crime de curandeirismo,

enquadrando-se no compreendido como habitual configura-se o delito em sua

reiteração, conforme Djalma Lúcio B. Barreto:

“Exercer” o curandeirismo, eis o termo empregado pela lei. O próprio verbo

empregado, por conseguinte, implica em repetição de atos, abrange certa

atividade continuada, um pensamento de habitualidade.

Distinguem os autores, ao lado dos crimes necessariamente habituais, os

acidentalmente habituais. Os primeiros se configuram quando o delito não

existe se não ocorrer a habitualidade; os últimos, quando a habitualidade

pode concorrer ou não, sem que tal circunstancia altere a estrutura do

delito.7

A legitimidade de suas práticas, para que as “autoridades” delimitem o

que é legal, constitui fruto de uma conquista pautada em relações sociais

fundadas em costumes e tradições de comunidades integradas à natureza,

enquanto constitutivas e em íntimos intercâmbios cultura e natureza. A eficácia

                                                
6 QUINTANA, Alberto M. A ciência da benzedura. Mau olhado, simpatias e uma pitada de psicanálise.
São Paulo, EDUSC, 1999, p.22.
7 BARRETO, Djalma Lúcio B. Parapsicologia, curandeirismo e lei. Petrópolis, Vozes, 1972, p.105.
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dos remédios naturais, antes tão negada pela medicina acadêmica, vive hoje

uma outra temporalidade. A hora da coleta, o modo de fazê-la, a posologia

indicada, o período de descanso e retomada do tratamento, vêm sendo

cuidadosamente investigados pela academia e pela indústria farmacêutica.

Evidencia-se hoje uma nova disputa de competências. Não mais a negação e

sim a apropriação desses saberes, com a roupagem de quem detém o poder

autorizado pela ciência para manipulá-los. O campo de lutas em torno dessas

terapêuticas populares, conforme Ângela Lühning, questionando as tradicionais

acusações de serem arcaicas e ineficazes, expressa que:

Se as folhas não fizessem efeito, se realmente só fossem

charlatanice, não precisaria perder-se uma palavra falando sobre o assunto,

deixando vender e comprar quem bem quisesse. Porém, parece que é

justamente o contrário, apesar de negar e ridicularizar os conhecimentos

sobre as folhas, sabe-se da eficácia destas, o que faz delas um alvo de

acusações. As campanhas de caráter pejorativo explicam-se exatamente

pelo poder que as plantas têm, e por isso usa-se uma estratégia toda

formada contra este conhecimento.8

Em relação ao processo em análise, digno de nota é o reconhecimento,

por aquela autoridade, dos meios do candomblé utilizados por Zé Preto, como

“secretos e infalíveis”. Vale lembrar que ciência e magia, por um bom tempo,

ao longo da conflitiva e excludente história da “humanidade” da Europa

ocidental cristã, caminharam juntas. Os remédios secretos permearam o fazer-

se da Medicina. Quando Zé Preto afirmou curar por meio de rituais do

candomblé, estava, conscientemente, demarcando forças com outras formas

de tratamento, a da chamada medicina oficial que, dispondo de seus avanços

técnico-científicos, acreditava prescindir de meios simbólicos para eliminar

problemas reais no caso as doenças. Suas causas foram e são contornadas

como exclusivamente biológicas, ao tempo em que fica excluída a relação com

o contexto sócio-cultural onde estão inseridos os “doentes” (atualmente essa

concepção vem sofrendo algumas mudanças). E no Brasil, como não poderia

                                                
8 LÜHNING, Ângela. Ewé: as plantas brasileiras e seus parentes africanos. In CAROSO, C. E
BACELAR, J. Faces da tradição Afro-Brasileira. Religiosidade, Sincretismo, Anti-Sincretismo,
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deixar de acontecer, ainda no século XX, mesmo entre elites letradas, a aura

de mistério e de segredo que – até por questões de defesa de seus universos –

envolve as práticas de cura realizadas por seguidores das religiões afro-

brasileiras, não deixam de suscitar sentimentos de sedução e rejeição.

Tratando-se da imbricada questão que entrelaça sedução/rejeição, Bornheim

retoma dimensões de sua historicidade:

Já os gregos perceberam que conceitos opostos costumam atrair-se, que

formam de algum modo uma unanimidade, ainda que conflituada; mas os

opostos se pertencem; e como que nascem de uma mesma raiz. Eles se

reclamam, talvez para se destruírem. Ou avançam em sua oposição, e

chegam a construir uma nova e harmoniosa unidade. Assim, toda a realidade

seria entendida a partir da oposição de contrários que, mesmo que nunca

definitivamente superáveis, seriam instauradores da dinamicidade do real.

(...) Atração, portanto; mas também repulsa mútua, já que cada termo só se

afirma na medida da relação com seu oposto.9

Quando, no relatório deste processo, ficou declarado o temor das

pessoas quanto à propalada força e infalibilidade dos poderes de Zé Preto,

pode-se apreender o quanto as tensões estavam inscritas no cotidiano dessa

comunidade, vez que a autoridade em questão não banaliza tal situação, como

se poderia esperar de um representante de segmentos letrados e elitistas que,

geralmente, tende a desconsiderar determinadas expressões da cultura

popular, até mesmo para que continuem no ostracismo.

Nesse aspecto, Roger Chartier critica o tradicional entendimento de

cultura popular como uma categoria erudita e como tal, circunscreve e

descreve produção e condutas situadas fora da cultura erudita, traduzindo-a

nas suas múltiplas e contraditórias acepções, definindo-a basicamente em dois

grandes modelos de descrição e interpretação. O que dá margem à análise

dicotômica de cultura popular – sua autonomia absoluta em relação à cultura

dominante ou sua dependência, submentendo-a a hierarquias do mundo social:

                                                                                                                                              
Reafricanização, Práticas Terapêuticas, Etnobotânica e Comida. Rio de Janeiro; Pallas, Salvador;
CEAO, 1999, p.312.
9 BORNHEIM, Gerd A. O Conceito de Tradição. In BORNHEIM, Gerd A. Cultura Brasileira:
Tradição/Contradição. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, /Funarte, 1987, p. 15.
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O primeiro, no intuito de abolir toda forma de etnocentrismo cultural, concebe

a cultura popular como um sistema simbólico coerente e autônomo, que

funciona segundo uma lógica absolutamente alheia e irredutível à cultura

popular em suas dependências e carências em relação à cultura dos

dominantes.10

As culturas populares estão sempre inscritas numa ordem de legitimidade

cultural que lhes impõe uma representação da sua própria dependência. De

outro lado, a relação, simbólica ou não, nunca é simétrica: “Uma cultura

dominante não se define, em primeiro lugar, por aquilo a que renuncia,

enquanto os dominados sempre se confrontam com aquilo que lhes é

recusado pelos dominantes – qualquer que seja sua atitude depois:

resignação, negação, contestação, imitação ou recalque”.11

Expressando como é possível romper com essa concepção

dicotomizada de cultura, de uma lado a erudita e de outro a popular, Chartier

as compreende como práticas culturais permanentemente em disputas onde

estão em jogo sua classificação, sua hierarquização, sua consagração (ou, ao

contrário, sua desqualificação). Ou seja:

Compreender a “cultura popular” significa, então, situar neste espaço de

enfrentamento as relações que unem dois conjuntos de dispositivos: de um

lado os mecanismos da dominação simbólica, cujo objetivo é tornar

aceitáveis, pelos próprios dominados, as representações e os modos de

consumo que, precisamente, qualificam (ou antes desqualificam) sua cultura

como inferior e sem legitimidade, e, de outro lado, as lógicas específicas em

funcionamento nos usos e nos modos de apropriação do que é imposto.12

À contrapelo dessas definições, Raymond Williams aborda cultura

partindo da idéia de um processo social “fundamental que modela ‘modos de

vida’ específicos e distintos estando aí a ‘origem efetiva do sentido social

comparativo de cultura e de seu plural, já agora necessário de culturas”.13

                                                
10 CHARTIER, Roger.  Cultura popular: revisitando um conceito historiográfico. In Estudos Históricos.
Cultura e História Urbana. Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, nº 16, 1995, p.179.
11 Idem, p. 190.
12 Idem, p.184/185.
13 WILLIAMS, Raymond. Marxismo e Literatura. Rio de Janeiro, Zahar, 1979, p.23.
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Nesta linha de reflexões, contraditando as referidas popularizações

sobre cultura popular, Stuart Hall critica, severamente, estudos que a destaca

em dois pólos para ele inaceitáveis, o da autonomia pura ou do total

encapsulamento. Segundo Hall:

Creio que há uma luta contínua e necessariamente regular e

desigual, por parte da cultura dominante, no sentido de desorganizar e

reorganizar constantemente a cultura popular; para cercá-la e confinar suas

definições e formas dentro de uma gama mais abrangente de formas

dominantes. Há pontos de resistência e também momentos de superação.

Esta é a dialética da luta cultural. Na atualidade, essa luta é contínua e

ocorre nas linhas complexas da resistência e da aceitação, da recusa e da

capitulação, que transformam o campo da cultura em uma espécie de campo

de batalha permanente, onde não se obtêm vitórias definitivas, mas onde há

sempre posições estratégicas a serem conquistadas ou perdidas.14

Assim, Stuart Hall, no âmago da constituição histórica dos Estudos

culturais na Universidade de Birmingham (Londres), considera mais consistente

a concepção de cultura popular como resultante de relações que a colocam em

tensão contínua (de relacionamento, influência e antagonismo) com a cultura

dominante. “Trata-se de uma concepção de cultura que se polariza em torno

dessa dialética cultural”.15

A suposta trajetória do progresso, que resultaria em democratização

das oportunidades e subseqüente redução das desigualdades sociais, cai por

terra. Antes de homogeneizar as mudanças ou mesmo a construção histórica

de novas relações sociais, percebe-se, ao contrário, como

 “No terreno dos costumes e das mentalidades, ou da cultura de um

modo mais sintético, assistimos à convivência e, constantemente, ao

confronto de visões de mundo diferenciadas, quando não antagônicas.

Todavia, no decorrer do processo de interação entre mentalidades e/ou

culturas particulares, ao lado de inegável destruição material e simbólica,

                                                
14 HALL, Stuart. Da Diáspora. Identidades e Mediações Culturais. Belo Horizonte, UFMG; Brasília,
Representação da UNESCO no Brasil, 2003, p. 255.
15 Idem, p. 257.
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produzem-se combinações e transculturações, nos termos de Ortiz,

geradoras de significados e temas culturais.16´

Embora sem aprofundar outras categorias analíticas sobre cultura, e

mais precisamente, sobre a popular, a “incorporação seletiva” de Stuart Hall,

Richard Hoggard17 e Raymond Williams, as perspectivas de “circularidade

cultural”, de Carlo Ginzburg, e de “usos, táticas e astúcias milenares” de Michel

de Certeau, embora distintas, não deixam de se aproximarem ao pensarem

dialeticamente as tensões culturais.

Retomando a rede de intrigas, rumores e boatos que, assumidamente,

fazem parte de vivências e transmissões populares de crenças, poderes e

saber-fazeres oralmente atualizados, em interrogatório prestado a 15 de julho

de 1949, a acusada Josefa de Jesus Lima, viúva, 40 anos, sem filhos,

lavradora, informou: o falecido marido desde o ano anterior, ficara gravemente

enfermo em decorrência de uma queda de cavalo, o que o impediu de trabalhar

ficando em casa com a interrogada e uma filha de nome Guilhermina.

Segundo Josefa fora morar em Lagarto devido às perseguições empreendidas

ao casal pelo filho de Gregório, Josué Ferreira Lima. Por conta do terreno em

Lagarto ser seco e impróprio para a lavoura, daí dirigiram-se para Limeiras,

vendendo na ocasião uma casa em Bananeiras para o fiscal daquele povoado,

por quatro mil cruzeiros, recebendo apenas cento e cinqüenta cruzeiros. O

dinheiro seria empregado na compra de um terreno pela interrogada, conforme

acordo feito em juízo.

Ao chegar em Limeiras, poucos dias depois, Gregório adoeceu e

mandou chamar o já citado Artur Torres Magalhães, para cuidar de seus

negócios. Com o falecimento de Gregório, este cuidou do funeral, vendendo

para tal um jumento. Em seguida, abriu uma mala do falecido encontrando seis

pratas antigas, que depois de entregues, sucessivamente, aos fiscais de

                                                
16 VELHO, Gilberto. Estilo de vida urbana e modernidade. In Estudos Históricos. Cultura e História
Urbana. Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, nº 16, 1995, p.285.
17 HOGGART, Richard. Os usos da cultura. Lisboa, Editorial presença, 1973.
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Limeiras e Bananeiras, a acusada não sabe de seu paradeiro.  Posteriormente,

Josué entregou-lhe um burro selado, de propriedade do falecido. Neste ínterim,

o outro filho de Gregório, o denunciante de nome Antero, invadiu-lhe a

residência, dirigindo-lhe palavras injuriosas, levando-lhe tudo da casa e

ameaçando-a de cadeia enquanto dizia que devia dar conta da quantia de vinte

e cinco mil cruzeiros deixados por seu pai.

Negou conhecer Zé Preto e disse que os remédios foram dados a

Gregório por Artur e comprados na farmácia, à pedido do falecido.  Mais

adiante, em seu depoimento, declarou que os remédios vieram em duas

garrafas, só pelo meio, dadas por Zé Preto com a recomendação de que não

as tocasse.

Depoimento que trouxe à tona fatos estarrecedores foi o de

Guilhermina Ferreira Lima, 38 anos, solteira, filha de Gregório. Moradora em

Jacobina, visitava o pai de três em três meses e, na última vez, demorou cinco

meses sem ir à Bananeiras, quando soube então do seu falecimento, no

município de Saúde, no povoado de Limeiras. Segundo a depoente, Josefa, em

combinação com seu irmão Josué, obtiveram a beberagem adquirida por

intermédio de Artur, o que resultara na morte de seu progenitor. E que,

segundo soube, foi em conseqüência de um café dado por Josefa. Em

resultado, Gregório começara a gritar, com muita dor, até falecer. Declarou,

ainda, que Josué foi o maior responsável pela morte do pai e que aos 16 anos

deflorou uma irmã, sua e dele, de 14 anos, além de outras pois assim Josué

procurava deflorar toda a família.

Esquentando seu depoimento, afirmou ser Josué amante da madrasta,

Josefa, tendo-lhe entregue à Gregório para exterminar toda a família. Informou

que os três viviam na mesma casa, e após o óbito, arrombaram a mala de

Gregório usurpando cerca de setenta mil cruzeiros e dez pratas antigas, sem

deixar de mencionar que freqüentavam a casa de Zé Preto.

Nesse  contexto, apreende-se universos de tensões populares que

emergem , já que não são tão censuradas e reprimidas quanto os confrontos e

desencontros entre os “de cima”. Mas, o que declarou Artur Torres Magalhães?
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Prosseguindo na leitura deste processo crime, ficamos sabendo que, em 15 de

julho de 1949, Artur, 35 anos, solteiro, 5 filhos, testemunhou conhecer o

falecido desde a infância, quando possuía uma propriedade em Bananeiras,

perdida por conta da crise de 1932, quando foi para o sul do Estado, retornado

em 1948. Nesta ocasião reencontrou-se com Gregório, que se queixou de seu

estado de saúde e pediu-lhe que procurasse um remédio que lhe fizesse

melhorar. Tendo conhecimento de que no lugar denominado Várzea do

Papagaio residia um curandeiro, conhecido como Zé Preto, dirigiu-se ao local e

fez consulta em nome de Gregório.  Segundo o depoente, ele sofria de falta de

fôlego e de “tontice”. Ao relatar esse estado do doente, Zé Preto retirou-se para

o interior da casa, retornando com duas garrafas com líquido pelo meio.

Afirmou saber que Zé Preto era acostumado a ministrar remédios e que

todas as pessoas que os tomavam obtinham bons resultados, tanto assim que

ao tomar os ditos remédios e sentindo-se melhor, Gregório solicitou

encomendar novas doses. Mais uma vez, a eficácia dos saberes de Zé Preto

foi flagrantemente propalada sendo seus poderes reforçados ao longo do

depoimento, citando uma série de pessoas curadas por Zé Preto.

Vejamos agora o que declarou Josué Ferreira Lima, filho de Gregório,

solteiro, 48 anos, em 22 de julho de 1949: negou a acusação dos irmãos de

que teria concorrido com Josefa para a morte de seu pai. Afirmou desconhecer

do que teria morrido, mencionando saber por Josefa que Artur dera remédio a

Gregório, que teria, inicialmente, melhorado e que, quando piorou, a segunda

dose não chegou a ser tomada devido seu falecimento. Declarou não saber

que os remédios foram dados por Zé Preto. Quanto às dez pratas antigas e o

dinheiro, seiscentos cruzeiros, disse não lhes terem sido dados por Josefa e

sim por um seu cunhado, Francisco Morais.

Em seu depoimento, Francisco Morais da Silva, casado, 36 anos,

lavrador, confirma as declarações de Josué.  Confirma o que dissera Josefa,

que o funeral custara-lhe quinhentos cruzeiros, o que a fez vender um jegue e

um costal18 de rapadura nesse valor, para que Artur cobrisse as despesas.

Interessante notar o significado que esses bens materiais têm em espaços e
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temporalidades próprias. Para nós, cidadãos urbanos, fica difícil avaliar o valor

que bens como um jegue e costal de rapadura tinham em uma comunidade

rural, nos meados do século passado, longe da capital do Estado e, como é

sabido, alvo de injunções de uma política oligárquica, autoritária e excludente.

Se para nós o valor desses bens é quase irrisório, no cotidiano dessas

comunidades são patrimônio e meios de trabalho que possibilitam não só

produzir como também valer-se em caso de necessidade, como vimos, para

arrecadar recursos financeiros, ou seja, transformarem-se, em circunstancias

de carência, em bens de mercado. Outro aspecto a ser considerado refere-se à

temporalidade histórica desses bens, especialmente no caso do jumento.

Animal importantíssimo para a economia dessas comunidades sertanejas do

Nordeste àquela época, hoje, como se sabe, perdeu prestígio para essas

populações, apresentando-se até como um estorvo. Considerado anti-lucrativo,

trocado por outros instrumentos de transporte, são abandonados à própria

sorte, como á beira das estradas, causando não raro uma série de acidentes.

Por fim, Francisco Morais afirmou a convivência harmoniosa entre

Josefa e o falecido, desconhecendo um possível relacionamento entre a

mesma e Zé Preto, que sabia que Gregório vivia doente, mas que não sabia a

causa e que também não conhecia o referido curandeiro.

O Inspetor de Quarteirão de Limeiras, Domingos Patrício dos Santos,

solteiro, 48 anos, lavrador, declarou que Antero chegou-lhe dizendo ter ordem

do Delegado Regional para efetuar a prisão de Josefa e Artur, ao que pediu-lhe

que a apresentasse por escrito. Antero, por sua vez, insistiu , afirmando que

tinha ordem verbal para tal. Em resultado da negativa, predispôs-se ele mesmo

a fazer as prisões. Dissuadido pelo declarante, uma vez que lhe foi visto não

ter autoridade para tal, agrediu dona Josefa com palavras injuriosas. Quanto a

Zé Preto, confirmou ser acostumado a ministrar beberagens, porem nunca

ouviu ninguém se queixar ou que houvesse se dado mal. Mais uma vez, na

rede de relações sociais e intersubjetivas presente nessa comunidade, a fama

de curador poderoso resulta em propaganda, boca a ouvido, divulgada entre a

própria clientela que procurava os serviços de Zé Preto, à contragosto das

                                                                                                                                              
18 Fardo ou porção de mercadorias que se pode conduzir ás costas.



221

autoridades que, como sempre, encaram a experiência dessas práticas de cura

vividas na comunidade como símbolo de atraso e ignorância. As demais

testemunhas não apresentaram nenhum dado novo em seus depoimentos.

Contribuindo para construirmos outras linhas de análise, Acácio

Almeida Santos chama a atenção para a relação entre pais e mães-de-santo

com sua clientela, que “vivenciam permanentemente a tensão colocada pelo

medo da feitiçaria, a prevenção e a vingança”. Continuando em suas

considerações,

A eficácia da magia preventiva operada pela ialorixá desempenha um papel

psicológico e social extremamente importantes para a comunidade-terreiro.

O feitiço existe, o terror existe, mas, existem formas de interromper a

interferência vital pervertida. A ialorixá é a garantia de prosseguimento da

vida comunidade-terreiro, a pilha vital, aquela que pode atacar as ações

maléficas desencadeadas,. Daí que sua ausência pode colocar a

comunidade-terreiro no caos.19

Embora o processo crime analisado nada aluda ao fato de Zé Preto ser

chefe de terreiro, isso não invalida a evidencia de sua condição de seguidor da

religião afro-brasileira, e como tal, atue no campo da denominada medicina

popular e, principalmente por isso, ser procurado como importante agente na

prevenção de doenças e para fortalecer o protetor espiritual das pessoas, além

de ser o especialista em propiciar condições de bem-estar físico e espiritual por

diferentes meios: “obrigações”, a preparação de “guias”, patuás, defumadores,

banhos de limpeza ou para propiciar a aquisição de algo que se almeja, etc.

São procedimentos com dupla finalidade e complementares, ao tempo em que

protegem espiritualmente, afastam e/ou combatem o mal. Ainda dialogando

acerca da relação saúde/doença como concebida no candomblé, Acácio

Almeida Santos reitera que:

“(...) “nada ocorre por obra do acaso”, “o acaso não existe” e “nada é deixado

ao acaso”. Na realidade, esse sistema se apóia no entendimento da quase

total inexistência de eventos de causa natural, estando alegrias e tristezas

diretamente relacionadas a questões de ordem espiritual, o que leva o povo-

                                                
19 19 SANTOS, Acácio S. Almeida. A dimensão africana da morte resgatada nas irmandades negras,
candomblé e culto Baba Egún. São Paulo, PUC-SP, Dissertação de Mestrado, mimeo, 1996, pp. 151.
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de-santo, diante de problemas reais ou aparentes, a consultar os búzios

esperando que aqueles que possuem os segredos da comunicação entre os

dois níveis da existência intervenham no sentido de restituir a harmonia

perdida.20

Em 25 de julho de 1948, José Batista Filho, conhecido como Zé Preto,

33 anos, natural de Campo Formoso, solteiro, 5 filhos, declarou ter sido

procurado por Artur no mês de novembro desse mesmo ano, cerca de duas

horas da manhã, solicitando-lhe remédio para Gregório que se encontrava

muito doente. Já tendo feito um remédio de mastruz com açúcar para seus

filhos, em vista da insistência de Artur resolveu dar o remédio para Gregório.

Note-se que essa declaração já contém elementos para sua defesa. Tanto

mostrando a ausência de periculosidade nas substâncias usadas para o

referido remédio, que era e até hoje são usadas na chamada medicina caseira,

os famosos “lambedouros ou meladores”, consumidos especialmente para

debelar problemas respiratórios. Vale lembrar que, anteriormente, Artur havia

informado que entre os males sofridos por Gregório estava a falta de fôlego, e

se esse xarope caseiro fora ou seria ministrado em seus próprios filhos, já lhe

isenta da acusação de ter qualquer efeito maléfico, pois não usaria em sua

própria prole.

Confirma a segunda visita de Artur, quando dera um remédio para

Gregório, sem dizer, no entanto, do que fora preparado. Sem negar a

habitualidade de suas práticas terapêuticas, realizadas há cerca de três anos

na região, cobrando três cruzeiros, ao ser procurado pelas pessoas, quando,

depois de muita insistência, fazia um chazinho ao doente. Percebe-se mais

uma estratégia de defesa. Como suas atividades de curandeiro eram por

demais conhecidas na comunidade, na impossibilidade de negá-las, “refere-se

que só o faz por conta da insistência dos doentes que o procuram e apenas

ministra chazinhos: prática comum, sem ser exclusiva às populações rurais, o

uso de mezinhas era para tratamento dos mais diversos males. Sabe-se

também que nessas comunidades, não só pela carência de oferta de serviços

                                                
20 Idem, p. 151/152.
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oficiais de saúde, mas principalmente pela crença aos recursos da medicina

tradicional costuma ser intensa a procura desses “especialistas” – raizeiro(a)s,

benzedeiro(a)s, pais e mães-de-santo, etc.

Quanto ao que teria cobrado de Gregório, vinte cruzeiros, a serem

pagos por Artur, informou não os ter recebido. Sobre Josefa, disse não

conhecê-la, só de vista na feira. Afasta dessa forma, quaisquer suspeitas

quanto a um possível relacionamento com a mulher do falecido, o que poderia

resultar na afirmação da trama da morte de Gregório. Ao tempo em que seria

inócuo negar conhecer Josefa, numa comunidade pequena onde todos mais ou

menos se conhecem, a feira, ao mesmo tempo local do pequeno comércio,

muitas vezes onde são vendidos um certo excedente da agricultura familiar,

ainda constitui-se em espaço de sociabilidade e de trocas dos “últimos

acontecimentos” ocorridos na comunidade, uma vez que o acesso à literatura

dos jornais ainda configura a produção de outros meios e formas de

relacionamentos sócio-culturais marcados não só pelo seu custo como por

outros códigos de leitura e vivência no mundo social. Daí seu uso e consumo

continuar restrito em rincões do Estado, onde transparece como instancia

“neutra” em relação às pessoas que não têm maiores intimidades. Entre

estranhos, alguém desconhecido chama a atenção e sempre pode ser alvo de

especulação por parte dos que pretendem dominar uma nova informação. Não

seria possível, assim, negar conhecer Josefa, nem que fosse “de vista”. Negar

peremptoriamente o tornaria altamente suspeito. Daí acrescentar só tê-la

conhecido após o falecimento de seu marido.

Por fim informou desconhecer práticas de curandeirismo e que

trabalhar por meio do candomblé fosse crime. Para esses segmentos sócio-

culturais só cabia dizer desconhecer estar cometendo delito ao praticar suas

formas tradicionais de cura, pois  apenas estão pondo em prática saberes que

geração à geração inscreveram-se no universo de suas comunidades, sendo

um comportamento “normal”, nada que estivesse fora das suas próprias

concepções de lícito ou ilícito. Não impera nesse meios a visão das

autoridades, porta-vozes da medicina oficial em suas disputas pela

competência quanto a quem tem o poder de curar. A ilegalidade das normas

institucionalizadas ou em institucionalização tem seu limite ao esbarrar na
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legitimidade afirmada na trama social que esses segmentos populares tecem

ao elaborarem respostas próprias às suas demandas por saúde e

sobrevivências. Nesse sentido, embora exista o reconhecimento do ato moral

que é composto da obrigação moral, a observância das normas e leis, como

alerta Branca Jurema Ponce:

Se não igualmente composto da vontade do indivíduo, perderá seu conteúdo

essencial. Toda a sociedade precisa de regras morais, que nascem de

necessidades concretas e, portanto, variam conforme épocas e lugares. Se

as regras se tornam inflexíveis e negam aos indivíduos autonomia, perdem

sua função. Desligadas de sua motivação de origem voltam-se contra seu

objetivo que é viabilizar a convivência.21

Assim, transgredir a lei, para Zé Preto não resulta, necessariamente,

de algo consciente no sentido de desafiar o poder constituído. Tais práticas

impregnam seu modo de viver e sobreviver enquanto agente histórico

constitutivo e reconstituinte da cultura daquela comunidade. “Não há moral sem

liberdade”.22  E se estas práticas culturais, vistas como desviantes e criminosas

por atingidos e apelantes à justiça dos outros, para Zé Preto, no contexto de

suas relações sociais – com sua clientela –,  transcende  a questões

normativas e em legalização. Ainda segundo Ponce:

Não basta simpatizar com uma norma, ou então torcer o nariz para ela; não é

suficiente cumpri-la por hábito ou por medo; é preciso, a partir do exame

racional e do risco da experiência, assumi-la como própria, ou recusá-la. A

vontade vai além do desejo, a liberdade supera a vontade.23

Chamando a atenção para a devida distinção e aproximação entre as

leis e as normas, até onde e por quem as prescreveu e o que, efetivamente, é

experimentado socialmente, Roger Chartier ponderou:

É preciso, ao contrário, postular que existe um espaço entre a norma e o

vivido, entre a injunção e a prática, entre o sentido visado e o sentido

produzido, um espaço onde podem insinuar-se reformulações e deturpações.

Nem a cultura de massa do nosso tempo, nem a cultura imposta pelos

                                                
21 PONCE, Branca Jurema. A aventura da Liberdade. In MARTIM, Antonio e outros. O Humano e o
Lugar do Sagrado. Departamento de Teologia e Ciências da Religião da PUC-SP. São Paulo, Olho
D’Água, 1998, p.16.
22 Idem, p.16
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antigos poderes foram capazes de reduzir singularidades ou as práticas

enraizadas que lhes resistiam.24

Quando Zé Preto afirmou ser do candomblé, isso fazia parte de sua

identidade cultural, fruto de sua ancestralidade africana. Sua alcunha, “Zé

Preto”, não é casual, sendo denotativo de sua condição. Em segundo

depoimento, em 25 de novembro de 1949, declarou que bate mesmo

(candomblé), quatro vezes por dia, reafirmando suas convicções etno-

religiosas, o que absolutamente não deve ser confundido com ingenuidade,

que contribuiria para o reconhecimento de sua culpabilidade. Também

confirmou nunca ter sido processado por tais práticas e revelando a erva

utilizada no segundo chá, a elevante ou água-de-elevante, como é mais

conhecida.

Identidades assumidas como fez Zé Preto, na sua condição de lavrador

e curandeiro, são enunciadas e afirmadas “fazendo uso inclusive dos próprios

meios destinados a aniquilá-los”25. Quando Zé Preto afirmou não ter utilizado

nenhuma substância desconhecida do que chamaríamos “saber popular” – as

famosas mezinhas de ervas amplamente conhecidas e usadas pela população

–, seria possível criminalizar e, subsequentemente, encarcerar grande parcela

da população de Campo Formoso, independentemente de sua inserção

social”? A barreira de classe não poderia ser evidenciada uma vez que essa

“medicina caseira” nunca foi, e nem, é exclusiva das camadas populares.

Neste contexto, liberdade enquanto princípio transgressor da ordem

vigente resulta amalgamada com a legitimidade desses saberes e práticas,

resultantes da reputação  conquistada pelos agentes de cura não-oficiais. Ao

discurso competente, respaldado no conhecimento científico, confronta-se a

prática autorizada de outros saberes que têm papel social relevante e

reconhecido para tal. Como evidenciou Alberto M. Quintana, enquanto o

reconhecimento grupal de um médico resulta de um diploma que possui, a

terapia popular recorre e dispõe de outras forma de reconhecimento. A

                                                                                                                                              
23 Idem, p. 17.
24 CHARTIER, Roger. op. cit, p.182.
25 Idem, p.182.
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demanda criada na comunidade para a obtenção de seus serviços insere-se no

cotidiano do grupo ao qual pertencem curadores e sua clientela:

O ritual de cura não está destinado unicamente ao cliente, ele também tem

como alvo o seu grupo social, pois cada processo bem-sucedido reforça, por

sua vez, o universo simbólico desse grupo.

Não é somente eficácia da terapêutica, é também uma forma da conceber o

corpo e a doença e, mais do que isso, é o próprio pensamento do grupo que

está em jogo, uma vez que nessa teia de significados não existe nada que

esteja solto, cada fio está amarrado ao conjunto e, ao mesmo tempo que o

sustenta, é sustentado por ele. 26

O processo saúde, doença e cura está dirigido tanto ao doente como

ao seu grupo. Em 22 de outubro de 1949, Armênio Alves de Souza, Delegado

Regional, apresentou Relatório sobre a acusação de envenenamento

supostamente praticado em Gregório Ferreira Lima, falecido em Limeira, pelo

curandeiro José Batista Filho, o Zé Preto, em conivência com Josefa de Jesus

Lima, esposa do falecido. Conclui não haver nos autos qualquer indício de

culpabilidade dos indiciados.

A promotoria, por sua vez, cumprindo a risca o papel que lhe coube no

processo, rebateu o Relatório do Delegado Regional, alegando constar nos

autos que Zé Preto, confessadamente, vinha exercendo o curandeirismo, crime

previsto no Código Penal. Urgia adequada punição, já que essas práticas,

“apesar das lendas tolas, que endeusam um ou outro curandeiro, atribuindo-

lhes os mais inverossímeis milagres” têm causado tantas vítimas devendo,

pois, serem severamente condenadas. A promotoria deixa ver quão incômodos

eram esses processos, pois  os relatos de cura, ao inscreverem-se no cotidiano

dessas comunidades, propagandeando e reforçando tais práticas na

comunidade penalizam os esforços das elites e seus técnicos para

descaracteriza-los, distanciando-os do contexto cultural próprio, ao atribuir-lhes

status de “lendas”, deslocadas dos modos de vida construídos e vividos

comunitariamente por diferentes grupos interétnicos.

                                                
26 QUINTANA, Alberto M. op. cit, p.48 e 49.
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Para agravar a denúncia, acusou “esses fazedores de beberagem” de

causarem disseminação de verminoses, impaludismo ou tifo, vez que são

procurados mais que os médicos, por conta da ignorância do povo,

contribuindo para “entravar o desenvolvimento moral do pobre sertanejo, tão

sabidamente desprovido da sorte, ignorante, e sujeito por isso mesmo a

explorações dessa natureza”. O argumento vem à público prenhe de

contradições. As doenças citadas são, sabidamente, de cunho social, frutos

das precárias condições em que vivem esses segmentos da população

empurradas para desgastadas vidas rurais pela contínua concentração de

terras ou para periferias urbanas sem acesso a quaisquer equipamentos ou

infra-estruturas, em cidades inchadas pela aceleração de êxodos rurais e pelo

fechamento de possibilidades de sobrevivência frente ao círculo vicioso

imposto pelas grandes propriedades rurais.

Embora as vivências sócio-culturais privilegiem a busca desses

agentes de cura, a pouca ou nenhuma oferta de serviços oficiais de saúde,

nesses bolsões de pobreza no interior do Estado ou nas margens urbanas,

reforçam as opções popularmente produzidas. E, contraditoriamente, de

vítimas das ditas doenças, as populações rurais transmudam-se a causadoras

das mesmas.

O advogado do acusado, Othoniel Almeida, pautou a defesa do

indiciado alertando para o fato de que Antero Ferreira da Cruz veio de São

Paulo “com vistas crescidas, enxergando uma grande fortuna num minguado

espólio de um pobre velho, que teria sido envenenado pelo acusado a mando

de Josefa de Jesus Lima”. E mais, sugeriu que tudo isso apenas se passou no

cérebro criador de Antero, pois nem Gregório deixou fortuna, nem houve o

mais leve indício de envenenamento.

Nesse sentido, enfatizou o Relatório do Delegado Regional, e o

reconhecimento do mesmo pela Promotoria, ainda evidenciando que a família

de Gregório vivia em constantes desavenças, primando por fazerem acusações

mutuamente. Listando as intrigas presentes nas declarações dos depoentes,

concluiu ter sido tudo um arranjo de cada um dos filhos de Gregório para se

apossar de uns míseros bens deixados pelo mesmo.
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Continuando sua argumentação, lembrou ser o falecido octogenário,

que ao cair de seu cavalo acentuou a senilidade, agravando-lhe pelo corpo a

doença, dia a dia, expressa em tonturas e dispnéia. Lembra também que, na

ausência de médico no povoado, era de se esperar que recorressem aos

serviços de Zé Preto.

Quanto aos remédios ministrados – “mastruz” e depois “elevante”, as

próprias testemunhas afirmaram que com o primeiro e segundo chás Gregório

sentiu-se melhor, vindo a falecer depois deste último. Pergunta, quais

envenenamentos tais chás de folhazinhas inocentes poderia ter feito? Ainda faz

lembrar serem por demais conhecidos por todos das pequenas cidades do

interior, os célebres e tradicionais Doutores “Raiz”, vendendo as suas folhas

milagrosas, aludindo ao

“velhinho magricela, que estendia em pequena cidade do interior, sua esteira

na praça, a vender caatinga de porco, elevante purga do campo, chocalho de

cascavel e tantas outras bugigangas. E ao perguntar-se para que servia

determinada folha, respondia muito sério e compenetrado: serve pr’a tudo”.27

Nas memórias de Hildegardes Vianna, da Salvador da primeira metade

do século passado, este velhinho assemelhava-se aos que então

perambulavam na cidade, fornecendo de porta em porta o que hoje chamamos

de produtos naturais e os habitantes denominavam de “Botica Velha”.28

Na fala do advogado ficou implícita a impossibilidade de banir, por

meios legais, crenças e costumes tão amplos e profundamente arraigados em

grandes camadas da população. Quanto a Zé Preto, indaga: o que se poderia

fazer contra esses pobres homens que, na falta de médicos e de farmácia, nas

brenhas em que vivem suprem essa carência usando e vendendo suas folhas?

Sob esta ótica Zé Preto não seria um curandeiro como previsto na lei,

sendo que,  em simples conversa com o acusado, percebeu ser  “um pobre

homem, simples, ignorante, mas bondoso, sempre pronto a prestar benefício

                                                
27 Fala do Advogado de Defesa no Processe crime contra “Zé Preto”. Fls. 46 e47.
28 VIANNA, H. A Bahia já foi assim. Salvador, FG, 2000.
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com suas folhas”. Impressiona que, mesmo em sua defesa, a alteridade

cultural não é reconhecida. Zé Preto, um “pobre homem”, para escapar das

malhas dos sistemas policial, judiciário e penal foi desqualificado como cidadão

até mesmo merecedor de ser punido por meios legais por trabalhar e cuidar do

corpo, da saúde e da doença de seus clientes, na contramão dos sistemas em

constituição. São perspectivas que atravessam a visão que elites gerentes dos

poderes dominantes têm do “popular”, uma cultura afastada e em oposição à

cultura em expansão, que investe com discursos pautados em bases

benevolentes e paternalistas. O popular  “ignorante” e, ao mesmo tempo, ou

por isso mesmo, “bondoso”, generoso, patético, desconcertante, imprevisível,

mas presente e atuante nos interstícios dos poderes dominantes..

E nesse contexto, parece ter incomodado mais. O que chamou de

verdadeiros curandeiros – os pais-de-santo, que segundo ele precisam acabar,

são os que “proliferam” nas grandes cidades com seus afamados candomblés.

Cita o “afamado” Joãozinho da Goméia que, para seu desgosto, era admirado

e aceito por muita gente boa na capital do Estado. Para estes, segundo o

advogado, deveria ser levantada uma guerra cerrada e não para um “pobre

coitado”, que não fez mal a ninguém, no seu pensar.

A rejeição ao candomblé estende-se, francamente, aos principais

espaços da Bahia onde, majoritariamente, inscreve-se. Salvador e

possivelmente outras cidades do Recôncavo, devido às marcantes tradições

religiosas de matrizes africanas na região. E o advogado ainda foi mais longe,

citou juristas como Galdino Siqueira e Magalhães acerca do que falam sobre o

curandeirismo:

Hoje o curandeirismo nos aparece como fenômeno de revivescência atávica

– muito longe ainda de se ultimar – fatores raciais longínquos, mas ainda

bastante ativos para influírem sensivelmente, preponderantemente, na

formação psíquica brasileira. Contra fatores tais, a reação penal será inútil e

– pior que isto – contra producente, pelos zelos supersticiosos que suscita.

Em vez de contrabater pela pena, o que é necessário é procurar a absorção,
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a assimilação, a consubstanciação cultural, irmanando estética e eticamente,

todos os participantes da comunhão política brasileira.29

Essa citação trazida pelo advogado de defesa, dispensa comentários

acerca de seu conteúdo cultural, extremamente racista, prenhe de intolerância

e arrogância dos que se investem de todos os poderes. A acusação de

curandeirismo enquanto expressão cultural atávica, não deixa dúvidas no

sentido do discurso em questão ser fruto de contestação a “fatores raciais”

envolvidos no processo crime contra o curandeiro conhecido como “Zé Preto” –

expressão  de elementos negativos na formação da “civilização” brasileira.

Interessante ainda foi a percepção das forças dessas experiências culturais

que não seriam, eficientemente, combatidas pela ação penal e sim pelo

“alisamento” cultural, ou seja, pela eliminação das diferenças culturais, pelo

desprezo e  abandono dos elementos identitários dos afro-descendentes.

Por meio desse discurso carregado de tensões culturais e raciais pede

a absolvição do acusado. Não houve, no entanto, nenhum veredicto a ser dado

pelo juiz. Em 20 de maio de 1950, Antero Lima, principal interessado, intimado,

não compareceu por já ter falecido conforme foi informado ao Oficial de Justiça

pelos moradores de Bananeiras, sem que tenha sido registrada no processo a

causa de sua morte.

Em 14 de abril de 1951, o Oficial de Justiça certifica testemunhos, na

ausência de atestado de óbito, da morte de José Batista Filho, o Zé Preto. E

assim, como na mitologia grega em que Saturno devorou seus próprios filhos,

este processo crime foi arquivado devido à morte de seus principais

protagonistas.

3 -HÁ HISTÓRIA EM TUDO E PARA TUDO

                                                
29 Citação de uma fala do jurista Galdino Siqueira e Magalhães pelo advogado de defesa de Zé Preto
durante o processo crime do dito curandeiro em 1949.
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Como vimos ao longo deste trabalho, a “medicina popular”, fruto de

práticas culturais de cuidado do corpo, da mente, da doença, da saúde e bem-

estar entre setores populares são elaboradas cotidianamente, transformando

os saberes em experiências de aprendizagem, enquanto, simultaneamente, a

própria experiência vivida transforma-se em conhecimento. Também, como já

vimos, esse conhecimento não é reconhecido como tal, é entendido como

criações populares permeadas de lendas e superstições, ao tempo em que

batem de frente com o “verdadeiro” conhecimento – acadêmico e passível de

ser comprovado cientificamente.

Vem à tona, a disputa de competências, onde as instituições públicas,

representantes da legalidade e da luta pela exclusividade do conhecimento

acadêmico são acionadas para reprimir, combater e criminalizar práticas

terapêuticas fora dos muros de universidades. Nessa perspectiva foi que o Dr.

Borges de Oliveira, médico do Posto de Higiene de Vitória da Conquista (ver

figura 12) solicitou a instauração de inquérito contra a pessoa do curandeiro

Ismael Bernardes de Souza, conforme crime previsto no artigo 284 do Código

Penal.

Ainda conforme a denúncia ao Delegado Regional, o médico informa

sobre a apreensão pelo Sub-Delegado do Distrito, o Sr. Moisés Meira de uma

receita e um pó fornecidos pelo referido curandeiro. Em 26 de setembro de

1947, compareceu na Delegacia Regional de Vitória da Conquista, o Sr. Ismael

Bernardes de Souza, nascido em 26 de setembro de 1886, contando com 81

anos de idade, baiano, “pardo”, católico, viúvo, sem filhos, instrução primária,

lavrador e residente em Santo Antonio da Serra, no Distrito de José Gonçalves,

no referido município. Afirmou não exercer a “falsa medicina” e que tudo não

passava de uma perseguição que lhe queriam imputar, pois em princípios

desse referido mês, dois indivíduos desconhecidos estranhamente lhe

perguntaram se conhecia um deles como ladrão. Como respondeu que não

saberia dizer, pois não os conhecia, esses indivíduos retiraram-se.

Posteriormente, o interrogado intimado a comparecer à dita Delegacia,

foi interrogado pelo Sub-Delegado Meira a respeito daqueles indivíduos

desconhecidos, se poderia provar ser o outro indivíduo , também para ele
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desconhecido, um ladrão. Ao que dera a mesma resposta quando fora

abordado por esses indivíduos em sua residência.

Nesse ínterim, o Sub-Delegado disse-lhe que deveria acertar tudo.

Perguntando sobre o que, não obtivera resposta. Dias depois, parentes do

Sub-Delegado lhes disseram que era melhor pagar logo, pois pagaria menos

que para advogados, ao que respondeu-lhes que nada tinha a acertar pois não

cometera crime algum. Continuando suas declarações, afirmou que o Sub-

Delegado dissera-lhe que lucraria mais fazendo uma denúncia ao médico do

Posto, do que receber dez contos de réis que o interrogado lhe desse. Em

seguida, foi-lhe  apresentada a seguinte carta:

Santo Antônio da Serra, 16 de setembro de 1947.

Prezado Amº e Sr. Moisés Meira.

Com respeito saúdo e assim a nobre fmª .

Faço estas linhas le pedindo das minhas faltas cometidas. bem

assim como ontem sahi sem despedir por estar com moita dor de cabeça e

por isto andei mal peço-le como amº lê sendo poçivel me mandar o remédio

que se acha em seo puder le fico eternamente agradecido. e na mesma vai

um pequeno prezente: não comprando sua autoridade e pª o amº tomar uma

garrafa de vinho. e saberei de hoje em diante resphonder quem me falar no

asunto poi já me encomoda a minha saude o tal atrabalho.

Açeita com todos seos minhas smserias saudaçõis aqui senpre

como Crº e amº.

Ismael Bernardes de Souza

Reconheço letra e firma de Ismael Bernardes se Souza; do que dou

fé.

[Selos e assinaturas]
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19 de setembro de 1947

O interrogado admitiu que mandou duzentos cruzeiros que foram

devolvidos pelo Sub-Delegado, mas disse não se recordar de ter feito tal carta.

Também não negou já ter sido processado por ter fazer remédio de sua autoria

a outras pessoas, mas que foi só uma vez, por ter dado conselhos às pessoas

que lhe procuravam para tomarem banhos de folha e beberem chás, sendo que

isso se verificou há quatro anos passados, não mais se envolvendo com

curandeirismo.

Integrante de comunidade rural, portador de fortes tradições

terapêuticas de matrizes indígenas combinadas com africanas, à exemplo dos

banhos de folhas, o fato de só saber ler e escrever não o isenta de certo

reconhecimento das armadilhas legais a que populares estão sujeitos pelas

autoridades. Inteligentemente, defendeu-se do agravante previsto no artigo

284, do Código Penal, a habitualidade, uma vez que teria deixado a prática do

curandeirismo há quatro anos.

Ainda fez denúncias graves: que o Sub-Delegado Moisés Meira teria

mandado a tal carta ao médico do Posto de Saúde para proteger o curandeiro

José Amâncio, residente num sitio em José Gonçalves, sendo que o Sub-

Delegado o teria levado à sua casa para tratamento de uma de suas filhas,

bem como o teria recomendado a outras pessoas, embora o dito José Amâncio

não quisesse viver daquela profissão.

Percebe-se uma intrincada rede de relações onde mais uma vez, nota-

se a ambivalência das forças de “sedução e rejeição”. Chama a atenção que na

denúncia feita, aparentemente merecedora de crédito, vez que foi feita em juízo

e contra uma autoridade constituída, o uso do artigo 284, do Código Penal pelo

Sub-Delegado contra Ismael Bernardes se Souza, antes de resultar em

possível luta contra o exercício da “falsa medicina”, ocorreu mais para proteger

um curandeiro de seu conhecimento, e que provavelmente, os serviços que lhe

prestara tenham sido eficazes. Ou seja, esses saberes populares, com procura

geralmente atribuída por conta da ignorância e superstições em que vivem as

camadas populares, tem-se, nesse processo crime, mais uma evidência de que

o seu reconhecimento e, subseqüente fama de um determinado curandeiro,
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transpõem fronteiras do universo das camadas populares. E pelo que parece,

criava disputas de preferências.

Digno de nota é que, embora denunciando o Sub-Delegado de estar

querendo favorecer outro curandeiro, prevaleceu o “código de ética” de Ismael,

isentando-o de futuros problemas com a lei, ao declarar não querer viver dessa

profissão – a arte de curar. Parece saber que cobrar por esses serviços agrava

a culpabilidade. Valendo lembrar que – por meio destes processos crime –

podemos perceber como esses curadores populares vivenciam, de modo muito

particular, suas experiências de vida, suas concepções de mundo e de

trabalho. Por meio de um saber empírico selecionam e classificam as plantas

usadas para combater uma série de doenças e via tradição oral, esses saberes

vinham sendo passados geração à geração, e difusamente apropriados pela

população.

Neste contexto, alguns tornam-se “especialistas” dessa terapêutica

popular, que nem sempre está associada com alguma religião. Em íntima

relação com a natureza, “juntamente com outros lavradores, conheciam muitas

plantas medicinais e outros recursos da própria cultura para enfrentar as suas

doenças e males”.30

Continuando seu depoimento, afirma que o Sub-Delegado teria

mandado diversas pessoas e inclusive seus parentes para se tratarem com o

dito curandeiro, como uma cunhada, uma sobrinha e uma filha. Ainda mais,

que esse Sub-Delegado vivia fazendo explorações, cobrando quantias para,em

troca de cinqüenta mil cruzeiros, soltar alguém que prendera, mostrando tratar-

se de uma autoridade funcional sem nenhum critério, pois até seus cunhados,

Taurino Ferraz e a senhora de Rinaldo Gusmão, teriam sido prejudicados pelo

mesmo, conseguindo vender a fazenda da sogra, teria gasto todo o dinheiro.

Conclui dizendo que os referidos senhores poderiam confirmar a acusação.

Chama a atenção a consciência crítica do Sr. Ismael  e a lucidez nos

seus 81 anos de idade, com que se defende da acusação:

                                                
30 OLIVEIRA, Elda Rizzo de. O que é medicina popular. São Paulo, Brasiliense, 1985, p. 20.
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“que não se tratando de exercício habitual, não pode existir crime, e bem

assim, na primeira ocasião em que foi interrogado e processado, as próprias

autoridades que funcionaram no caso, acabaram por se convencer da

injustiça da acusação, que não existe nos cartórios, até a presente data,

embora sejam passados quatro anos, nenhuma condenação para o

interrogado...31

A testemunha José Silveira, casado, artista, declarou que no mês de

setembro, por volta de dez horas, mais ou menos, encontrava-se na Delegacia

quando entraram dois indivíduos, seus desconhecidos e entregaram ao Sub-

Delegado, Moisés Meira, um pó enrolado em um papel, dizendo ter sido dado

pelo senhor Ismael Bernardes de Souza. Inicialmente afirmara desconhecer os

referidos indivíduos, mas no decorrer do depoimento a referida testemunha

disse que os ditos moram em José Gonçalves, mas depois que um deles

residia em Itabuna. Por fim, afirmou desconhecer se o Sr. Ismael Bernardes de

Souza era praticante de curandeirismo, embora o conhecesse há cerca de 20

anos. Que não sabe se a letra da carta era dele. Quanto ao fato de receitar pó

ou dar beberagem a alguém, respondeu que nada sabia, entretanto sabia que

existiam comentários a respeito.

A testemunha, Deli Alves Botelho, maior, lavrador, também estava na

Delegacia quando os ditos indivíduos entregaram o pó para o Sub-Delegado e

fez as mesmas declarações da anterior. Mais duas testemunhas, também

presentes na delegacia, fizeram depoimentos idênticos aos anteriores.

“Há história em tudo e para tudo. Ontem como hoje, amanhã, e

eternamente, onde estiver o homem, aí estará a história, verdadeira ou falsa,

mas a história sempre”. Partindo dessa premissa, o Sr. José Marques Chagas,

Promotor Público, fez sua análise do processo. Valendo observar seu início:

Há história em tudo e para tudo.

Estuda-se a natureza, e vem a preocupação de se explicar a sua

extremidade inicial. É o naturalismo, que tem, aliás, na Escola Jônica, entre

outros filósofos, Thales de Mileto, como seu representante mais remoto.

Indaga-se a vida, no mistério de sua origem e, através dos tempos como,

                                                
31 Fragmento do termo de interrogatório de Ismael Bernardes de Souza, tomado pelo escrivão Antonio
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ainda hoje, gerações de sábios bracejam na demanda de definir a realidade

biológica, esquecidos, talvez, de que a certeza física como, de resto, a

própria certeza absoluta são uma mera abstração. Contempla-se o homem à

distância, no tempo, com os seus habitantes primitivos; famílias, nas suas

mais recuadas formas; os povos, nas suas mais rudimentares manifestações

de governo: as civilizações, enfim, desde os seus mais longínquos

estágios.32

Impressiona a visão que esse Promotor explicitou sobre “fatos” nem

sempre correspondentes a uma incontestável “verdade”. Sua análise,

guardadas alguma reservas de interpretação, não deixa de pérmitir

estabelecermos um diálogo com Roger Chartier, a respeito das ambigüidades

“entre práticas e representações”.33

Antes de acusar, sua análise vai desmontando a farsa que foi armada

em torno do acusado, chamando a atenção que o caso em questão tem a sua

“história”, com os seus personagens, os principais e os secundários. Uns

inspirando admiração ou piedade, ou uma coisa e outra a um só temp0 –

(sedução e rejeição) –, de acordo e conforme  o modo por quem forem vistos,

hoje, pelos seus contemporâneos; amanhã, pelos seus pósteros. “É sempre a

época, senão a oportunidade, condicionando o juízo sempre inconstante dos

homens”.34 Impossível ler sua peça discursiva sem lembrar Walter Benjamim35,

em sua concepção em torno de um “tempo saturado de agoras”, para o

historiador explodir um continuum da história e trazer à tona embates dos

vencidos, questionando as verdades dos vencedores.

E voltando à “história” em questão, indaga se ela se fundamenta no

exame frio dos acontecimentos, na pesquisa cuidadosa dos detalhes,

necessária à elucidação da verdade, ou padece dos defeitos das

improvisações sempre odiosas e repugnantes aos trabalhos de investigação e

                                                                                                                                              
Oliveira, em 26/09/1947. Fl.06.
32 Parte do discurso do Promotor Público no processo crime contra Ismael Bernardes de Souza, acusado
de curandeirismo. Fl. 15.
33 CHARTIER, Roger. A historia cultural. Entre práticas e representações. Rio de janeiro, Bertrand,
1990.

34 Parte do discurso do Promotor Público no processo crime contra Ismael Bernardes de Souza, acusado
de curandeirismo. Fl. 15.
35 BENJAMIN, Walter. Op.cit,p.230.
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de análise? De imediato, considera-a falsa e que não logrará o fim almejado

por quem a concebeu.

Aos olhos do Promotor, por mais sutil que possa ter sido o enredo e por

mais sugestivo e atraente que pretendera ser seu desenvolvimento, a “história”

foi gerada com propósitos inconfessáveis e a sua estrutura, inconsistente, foi

feita de vingança e pessoalidade. A partir daí foi desmontando a trama. O Sr.

Moisés Meira não gostava do Sr Ismael Bernardes de Souza. Conforme o

Promotor,

o acusado, um velho de face relevada de muitas rugas, rabugento e

reumático e têm o mau vêso (a expressão é pleonástica) de se manifestar às

vezes, sob o influxo, certamente, dos humores ou de secreções glandulares,

de se manifestar, dizíamos, contra certas cousas feias que ocorrem na Sub-

Delegacia do Distrito de José Gonçalves, neste termo e comarca. O titular

daquela Sub-Delegacia, aliás, é o Sr. Moisés Meira.36

Ainda conforme o Promotor, o acusado não freqüentava os mesmos

espaços políticos do Sub-Delegado, chamando a atenção para o momento

vivido – campanhas eleitorais – onde o “vício, eles vem do passado, e em

todos os lugares, as autoridades policiais, são também dirigentes políticos ou

simples cabos eleitorais do partido dominante”.

São bem conhecidas na História do Brasil a máquina política acionada

pelos caciques e coronéis, nos processos eleitorais onde a compra de votos e

a intimidação, sob variadas formas, foi uma constante, não apenas mas,

especialmente nessas regiões rurais do Nordeste brasileiro. Esse fenômeno

fica explícito na fala do Promotor, pois, segundo ele, o acusado, detentor de

alguns eleitores, teria ficado com o partido minoritário e perdera. Chegara o

momento propício para uma boa revanche.

Entram em cena, então, os dois “desconhecidos” que foram à casa de

Ismael e depois “espontaneamente”, segundo as testemunhas dirigiram-se à

Delegacia e fizeram a denúncia. Chama a atenção que se isso ocorreu, usaram

de má fé, e foram mandados à casa do acusado por algum objetivo. Por outro

lado, se foram à Delegacia, a convite do Sub-Delegado, o Promotor pergunta



238

que direito o assistia para intimidar qualquer pessoa pelo fato de ir à casa de

outra? Continuando: se assim ocorreu, tudo foi preparado com antecedência.

Só que o “artista” descuidou-se dos detalhes, a exemplo da recomendação de

que as testemunhas afirmassem ser o indiciado um curandeiro.

Outra obviedade da articulação: foram arranjados, como instrumento,

dois desconhecidos (isto é, duas pessoas que existem, realmente existem,

como poderiam deixar de existir, porque, existindo, podem ser identificadas

para que, então, provem o alegado).37 Outra falha detectada na trama, foi a

coincidência das testemunhas – saíram todas da Sub-Delegacia de Polícia e

seus depoimentos não se contradizem em nenhum momento. O que os torna

altamente suspeitos; por isso, o Promotor recorre à “Teoria das Provas,

sufragada tanto pela doutrina como pela sistemática e que estabelece como

cânone: que a divergência, num processo entre diversos depoimentos, infunde

a certeza de sua autenticidade”38  Tal teoria, no caso em questão, torna-se

inaplicável.

Ponto que, segundo o Promotor, revela a fragilidade do plano foi que

as testemunhas “mal industriadas”, afirmaram conhecer o indiciado há mais de

vinte anos e nesse período nunca o viram nem souberam ser (o indiciado)

praticante de curandeirismo. Derrubaram assim o artigo 284 do Código Penal,

a condição da habitualidade. Por todos esses argumentos opinou pelo

arquivamento do processo, concluindo:

A história, portanto, congenitamente falsa, não nos poderia sugestionar.

Lêmo-la, é verdade, com muito cuidado, no propósito obstinado de lograr o

seu objetivo verdadeiro. Não o alcançamos, no entanto. A verdade, que é

“fria como um mármore”, refugiu da história. Resultado: como fazemos com

as cousas imprestáveis, também repugnamos esta. Porque, afinal de contas,

as cousas que aparecem, assim, sem causa e sem efeito, são histórias, sim,

meras histórias...39

Frente ao exposto pelo Promotor Público, a Defesa só corroborou seus

argumentos, lamentando o uso indevido do serviço público e da justiça,

                                                                                                                                              
36 Idem. Fl. 15
37 Idem. Fl. 15.
38 Idem. Fl. 16.
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abusando de seus titulares e dos deveres para desígnios inconfessáveis,

mesmo que disfarçados. E assim, em virtude do parecer da Promotoria e

sentença do Juiz de Direito da Comarca, os autos foram arquivados.

A experiência de cura vivida por curandeiros e sua respectiva clientela

mostra-se, dessa forma, instrumento eficaz para manipular o poder das

autoridades e da justiça em função de interesses pessoais. Se curandeirismo é

crime, pensaram autoridades criminosas, nada mais eficiente que condenar um

senhor de oitenta e um anos de idade que, pelo exposto, não deixava de ajudar

a quem o procurasse, embora isso não tenha mais ocorrido há quatro anos,

não deixa de constituir uma boa forma de eliminar um inimigo considerado

perigoso, especialmente em função de interesses políticos opostos. Quando a

Promotoria chegou a essa conclusão deve, certamente, ter contado com

algumas informações extra-oficiais, até porque em cidades pequenas, do

interior do Estado, é difícil manter em segredo certas informações ou tipos de

comportamento. O anonimato, por exemplo, característica das grandes

cidades, torna-se praticamente impossível em comunidades rurais.

Mais interessante, no entanto, foi a leitura feita pelo Sr. Ismael

Bernardes de Souza, sobre os interesses do Sub-Delegado em prejudicá-lo:

a concorrência com o outro curandeiro. Fica evidente que a tentativa de

criminalizar o indiciado não decorreu da defesa dos “incautos e/ou

ignorantes” que recorriam a seus tratamentos pouco ortodoxos, daí forjarem

a história do pó.40 Até porque, pelo exposto por Ismael Bernardes de Souza,

ele recorria e recomendava os serviços do outro curandeiro a diversas

pessoas. Efetivamente, os motivos foram de ordem pessoal e política.

“Histórias”.

E quanto ao médico do Posto de Higiene, teria sido um mero

instrumento, um inocente útil, cujos serviços e credibilidade foram

                                                                                                                                              
39 Idem. Fl. 16, verso.
40 O envelope com o pó encontra-se colado no processo, acompanhado do seguinte bilhete, escrito em
pequena folha de caderneta: “Neste pó leva uma colher de chá de baisamo em uma garrafa de vinho
branco. no outro dia tira do remedio já preparado e toma com 1 purgante de Oleo de risino e no outro dia
segui o remedio 2 vezes ao dia rezando de espinhela caida  9 dias”. Passando-se o dedo dá para sentir o
volume do pó. Fl. 3, verso.
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mobilizados para efetivar a denúncia? Não devemos nos enganar quanto às

suas intenções: efetivamente, eliminar a concorrência forte e indesejada de

Sr. Ismael Bernardes de Souza. A sua condição de profissional com

respaldo científico, bem como o fato de estar representando um agencia

oficial de saúde, utilizando todo um discurso em defesa da população que

por “ignorância” recorre ao uso de folhas e outras coisas estranhas, sendo,

por conseqüência, vítimas dos riscos que elas contêm, devia levá-lo a

protegê-la de ser iludida por esses charlatães. Parece plausível considerar

que disputas de competências vêm à tona, inegavelmente, pela intenção de

eliminar práticas autônomas que essas populações têm para cuidar do

corpo, cuja eficácia é revitalizada pelos seus resultados e pela cadeia de

transmissão oral desses conhecimentos geração à geração. Mundicarmo

Ferretti, sobre essa questão diz que:

No Brasil, existe uma grande ligação entre saúde e religião porque a maioria

das pessoas considera a doença como algo causado tanto por fatores

materiais (vírus, micróbios), como por fatores espirituais (agentes

sobrenaturais: espíritos, encantados, santos-castigos, provações, falta de

proteção, encosto etc.) e por fatores mágicos (malefícios oriundos de magia,

bruxaria, feitiço). E também porque se acredita na ação do sagrado na

prevenção e na cura de enfermidades. Por essa razão, as igrejas, os

terreiros, os centros espíritas, as residências de pajés e curadores são

diariamente procurados por pessoas atormentadas por males diversos.41

Vale insistir neste ponto, a inegável disputa de competência. Como

um saber que se quer legítimo, fruto da academia e não poderia ser

diferente, concebe a medicina popular como residual, ou resquício de um

passado de ignorância e atraso. Questão que, mais uma vez, nos reporta a

Raymond Williams, pois esses agentes populares de cura em sua

permanente relação com a natureza, os benefícios que dela extraem não

ficaram engessados numa tradição estática e imutável; pelo contrário, são

dinamicamente transformados, até mesmo por apreensão de certos

                                                
41 FERRETTI. M. R. Religiões afro-brasileiras e saúde: diversidades e semelhanças. SILVA, J. M. (org.)
Religiões afro-brasileiras e saúde. São Luís, Projeto Ató-Ire: Centro de Cultura Negra do Maranhão,
2003, p. 20.
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procedimentos “científicos”. Pois como vimos, as duas práticas não são,

necessariamente, excludentes.

Embora com todas as ações persecutórias com pretensão a inibir ou

mesmo extirpar essas experiências populares de cura, verifica-se nesse

processo, mais uma vez, a parceria entre Estado e agentes oficiais de cura

para tirar de cena a indesejável concorrência. Não se pode esquecer que, à

parte todos os discursos que a desqualificam, a medicina popular amplia e

preserva uma significativa autonomia em determinadas comunidades. O

que atesta a evidencia de que a medicina erudita não detém a exclusividade

no poder de curar. Sobre isso vejamos Elda Rizzo de Oliveira:

Assim, se a medicina popular existe e resiste é porque os seus recursos de

cura respondem aos interesses e necessidades de alguns setores da nossa

população. Se eles não tivessem uma eficácia já teriam sido sufocados pelas

outras formas de cura realizadas em nome da ciência e do saber legítimo.42

São questões que voltamos a trabalhar nas últimas considerações

deste trabalho.

                                                
42 OLIVEIRA, Elda Rizzo. O que é medicina popular. São Paulo, Brasiliense, 1985, p. 10.
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CONSIDERANDO ZONAS DE TURBULÊNCIA E DE CONVERGÊNCIA

Se o universo mágico-religioso de Salvador foi e é tenso, e não raro

medem forças diferentes matrizes religiosas – “zonas de turbulência” –, nestas

considerações finais analisamos como experiências de trabalho e vivências

religiosas se articulam para, material e simbolicamente garantiram a

continuidade dessas práticas culturais na cidade – “zonas de convergência”.

Nesse sentido, rezadeiro(a)s, benzedeiro(a)s, pais e mães-de-santo,

mateiro(a)s e vendedores de ervas forjam redes de sociabilidades que

propiciam essas práticas culturais. E os sujeitos que as vivenciam dão a tônica

nesta análise. Seus depoimentos foram inestimáveis para o nosso ofício de

historiadora. Foi um desafio dialogar com esses depoentes – fontes sem

dicotomizar história vivida de respectivas narrativas e ao mesmo tempo,

acompanhar criticamente, nesses depoimentos, não apenas a carga de

subjetividade que permeiam seus testemunhos, mas apreender também a

consciência crítica que esses protagonistas têm de suas vidas, trabalhos e das

questões culturais e políticas presentes em nossa cidade.

Como vimos no primeiro capítulo, o caleidoscópio cultural de Salvador

possibilita a multiplicidade de terapêuticas, oficiais ou “populares”,

experimentadas por seus mais diversos segmentos sociais,

independentemente de classe, gênero, cultura ou etnia. Não é incomum, em

resultado de algum incômodo físico, recorrer-se a um chá caseiro e só depois

procurar os recursos de algum agente oficial de saúde. Da mesma forma em

relação ao candomblé, qualquer estudo que não o considere na cultura

cotidianamente construída na cidade, mais que deixar uma considerável
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lacuna, perderá o sentido da dinâmica de Salvador. Essa religião e sua visão

de mundo constituem componente histórico com profundas marcas no forjar de

identidades, alteridades, reconhecimentos e estranhamentos.

Essa dimensão transparece na terapêutica oficial, combinada com

outras formas de tratar o corpo e o espírito: banhos de folha, incensos,

defumadores, chás, ebós, benzeduras, etc. Além do mercado religioso que

atende a diferentes demandas dos habitantes da cidade, também está presente

todo um mercado de produtos específicos para uso nos rituais do candomblé e

da umbanda. Várias são as barracas de folhas espalhadas pela cidade, seja

nas feiras livres ou mesmo no centro. À época da elaboração da dissertação de

Mestrado, em 1997, no centro de Salvador encontravam-se, não só no Largo

de Dois de Julho e nas transversais, entre a Rua Carlos Gomes e a Avenida

Sete de Setembro ou entre esta e a Avenida Joana Angélica, bem como em

plena Avenida Sete de Setembro, – rua mais importante do centro de Salvador

–, a presença marcante de vendedores de ervas. Já aos fins dos anos 90 estas

barraquinhas ou tabuleiros, como os de outros vendedores ambulantes, foram

realocadas, sendo proibidas de aí se instalarem. As ruas passaram a ter que

priorizar o trânsito de pessoas e veículos, não mais serem territorializadas

enquanto locais de trabalho.

Mas nas lembranças, dos que então marcaram estas ruas e avenidas,

ainda podemos surpreender injunções de curas, orações, folhas e divindades

de muitos credos. O senhor Antônio Moura1, rezadeiro, fala acerca das curas

espirituais por meio de orações, dizendo que há muitos anos, talvez mais de

50, vem fazendo “caridade”, como as curas, em experiências, segundo ele: (...)

Com rezas e com orações que é a mesma coisa, e pedindo a Nosso Senhor

Jesus Cristo que nos ajude  e nos conforte para transmitir a vontade de Deus

para levar as forças às pessoas que se acham abatidas.2

Vale ressaltar que esse panteão de rezas e deuses, com seus saberes

de cura, vem sendo transmitido, basicamente, pela tradição oral, como lembra

o Sr. Antonio Moura:

                                                
1 Antônio Moura, rezadeiro, 82 anos, nascido na Rua do Forte de São Pedro, hoje reside na Rua do
Tororó, em Salvador. Entrevista realizada em 24.10.2004.
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Muita experiência das pessoas mais antigas que ensinava a gente, né? E

mandava que as pessoas fizesse caridade, que era bom e tudo mais, aí vou

fazendo, vou rezando, “o povo vai acreditando que fazer bem não ocupa

lugar”.3

Experiência semelhante traz dona Maria José Menezes dos Santos4,

mais conhecida como Maria Gorda, apelido decorrente de já ter pesado cento e

vinte e três quilos e setecentos gramas, dizendo ter hoje noventa quilos, ainda

sentindo-se gorda. Natural de Santa Inês veio para Salvador em 1961, quando

tinha 18 anos, e atualmente reside no Bairro do Candeal.

Eu tinha muita erva medicinal e fui fazer a besteira de botar no Posto

(Unidade de Saúde da Família Candeal). O Posto fez sucesso. Tenho foto,

tenho um bocado de coisa nesse mundo de meu Deus; Mas eu tirei a metade

das plantas, botei lá e agora, das 94 plantas cadastradas só tem 24. O resto

desapareceram. Este Posto de Saúde aí (fica bem próximo da casa da

depoente). O povo vem e ranca. O pessoal que trabalha aí no Posto não

liga... 5

Seu testemunho é ilustrativo de como a academia apresenta-se como

instituição mais competente para administrar os diversos tipos de curas e

saberes. Muito provavelmente dona “Maria Gorda” fora convencida de que,

para melhor preservar suas ervas, devia transferi-las para o Posto

“comunitário”, pois seriam, como o foram, catalogadas, bem cuidadas, etc. Tal

não se manteve e, conforme a depoente, às vezes nem o cuidado mínimo de

molhá-las ocorria. Na nova temporalidade, onde não é mais negado esse saber

popular, têm-se evidências de que a disputa pauta-se pela sua apropriação,

legitimando-a com o discurso da “falta de cuidados na manipulação das

                                                                                                                                              
2 Idem.
3 Idem.
4 Maria José Menezes dos Santos4, ou Maria Gorda como é mais conhecida, tanto em
Salvador como até mesmo em outros países, procurada por pesquisadores e jornalistas,
constitui um dos mais assediados agentes de cura em sua comunidade. Tem 65 anos de
idade.  Entrevista realizada em 21.12.2006.

5 Idem.
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substâncias naturais” ou, como no caso de dona “Maria Gorda”, a transferência

de suas plantas para o Posto resultaria em melhores cuidados, uma vez que

estariam supervisionados por pessoas devidamente “qualificadas”.

Voltando às experiências de dona “Maria Gorda”, com suas curas por

meio do uso de orações, ervas e outros recursos na relação com o sagrado,

desde a infância, observando os adultos e imitando seus comportamentos,

inicialmente de forma lúdica, não deixou escapar à sua avó a percepção de sua

“vocação” para o “dom” de curar por meio de folhas e orações. E assim como

ensinou a filha, da mesma forma fez com a sua neta:

Desde pequena, mexendo com rezas, desde os seis anos, quando eu era

criança, era criança muito curiosa, eu prestava atenção em tudo, então

minha avó que me ensinava, que passava essas coisas prá mim, porque eu

tenho uma boa memória, tudo eu gravava, tudo eu queria aprender e aprendi

um pouquinho de cada coisa minha avó. Depois com minha mãe, a cura das

plantas, o efeito que as plantas faz. Tudo isso. Isso eu não perco por nada

desse mundo, só quando eu morrer.

Minha filha eu aprendi a rezar com seis, sete anos de idade. Eu com meus

doze anos no interior já rezava muita gente. Rezava do ventre, rezava muita

coisa que às vezes vinham buscar minha mãe, não podia ir e eu ia rezar. De

dor de cabeça, tudo isso.6

Já dona Elsa Nunes Chagas7, rezadeira, residente no bairro do Pau

Miúdo, casada, 60 anos, disse que seu aprendizado –  que já conta mais de 33

anos –, aconteceu já adulta, quando “fez santo”, ou seja, quando foi iniciada.

Seu pai-de-santo, Paulo Soares de Oliveira, do Terreiro Emborecica Jeje da

Romea, no bairro de Valéria, foi quem a ensinou.

Como já tivemos oportunidade de considerar, no universo mágico do

candomblé é integrado pelos reinos da natureza a doença não significa a

simples ausência de saúde. Esta é fruto do equilíbrio do homem com sua

comunidade e com a natureza. Quando essa harmonia é abalada acarreta

problemas que não podem ser sanados apenas tratando o corpo físico. Como

                                                
6 Idem.
7 Elsa Nunes Chagas – 60 anos, rezadeira, moradora no Pau Miúdo, nº 50. Entrevista realizada em
11.03.2004.
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esse imaginário impregna o cotidiano da cidade, mesmo os não-iniciados ou

simpatizantes da religiosidade afro-ascendente, recorrem a esse leque de

possibilidades curativas de cunho espiritual presente em Salvador. Daí ser

importante acompanhar como essas situações são experimentadas por esses

protagonistas da cura:

Olhe, qualquer coisa, dor de dente, dor de cabeça, olhado, qualquer coisa eu

rezo. Faço trabalhos de macumbas, é, descarrego, é, eu tiro perturbação de

quem tem, tanto tiro o mal (...) Mas o mal de quem está com o mal, eu tiro o

mal, porque a gente tem que fazer o bem, né?8

Sim, sempre de mau olhado. Sim, porque tem pessoas que têm uma força

magnética, né? Então transmite o mal pros outros. Tudo que é em nome de

Deus, né? A força maior sobre tudo, né? A força maior cessa a força

menor).9

Antigamente você sabe, quando eu vim conhecer um médico, eu já tinha

dezoito anos ou mais. Prá ir no médico a gente, a gente não ia no médico. O

médico da gente era erva, era planta. Era uma pessoa que soubesse mais, e

curava tudo. Hoje que a gente apela pro médico. Como eu mesma que

primeiro prá meus netos, meus filhos, minhas ervas, meus xaropes que eu

faço, meus banhos. Se eu ver que não dá jeito, aí eu apelo prá os médicos.

Primeiro eu vou fazer como diz o outro, o meu conhecimento. Desde a

infância eu tenho me dado bem, graças a Deus. Rezo de dor de cabeça, de

olhado, de dor de dente, erisipela, de um bocado de coisa, né?.10

Vem à tona, nesses depoimentos, a convicção da força mágico-religiosa

para sanar uma série de males, até os aparentemente físicos, bem como na

trajetória em busca da cura. A narrativa de dona “Maria Gorda” é ilustrativa da

tradição do primeiro recurso utilizado ser o da medicina caseira, não raro

combinada com o tratamento espiritual. Mas como identificar se um

determinado mal-estar físico pode ser curado com meios espirituais? Dona

Maria Gorda explicitou alguns dos sintomas para “peito aberto”, entre outros

males,

Para peito aberto É uma dor que você sente aqui (aponta para o próprio

peito). Você respira dói aqui (no peito), dói nas costas, você engole, e é a

                                                
8 Idem.
9 Antônio Moura, rezadeiro.
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mesma coisa. Você fica, não pode pegar um peso, não pode se abaixar. Isso

é provocado pelo peso muito peso que a pessoa pega, quem dirige carro,

fica muito tempo no volante. Às vezes a criança cai de bruço ou a gente

mesmo. O peito aberto e “espinhela caída” é quase tudo uma coisa só. È a

mesma dor.

“Ventre caído” dá mais em criança até os sete anos. E quando é deste

tamanho (mede a altura de uma criança entre um ano e meio a dois anos de

idade) é mais difícil de curar porque come sal, come comida sólida. Dá

diarréia, muita dor no pé da barriga, vômito, e dedo do pé fica passando, os

dedos da mão, se mede, esses dois fica passando ( nota-se isso juntando os

dedos polegares), são essas coisas que a gente vê na criança o problema.

Bate no pezinho da barriga, tá fofo (...)

O mau olhado, você sente o corpo mole, abrindo a boca. Ontem mesmo eu

comecei a rezar uma menina, a menina uma coisa linda, a mãe..., a menina

tá com diarréia e vomitando, a menina ta com uma coisa medonha de

olhado, por que ela é uma coisa linda, linda mesmo. Hoje ela tornou a trazer

e amanhã termina. Eu exijo que venha três vezes, que justamente quando

está uma vez só não adianta(...).11

Nesses experiências terapêuticas as folhas estão presentes mas não

são o único recurso utilizado, conforme seu Antônio, dona Elsa e dona “Maria

Gorda”:

É a reza de olhado, a senhora pode rezar ela com folha de guiné. Folha de

pimenta é muito bom prá olhado. Também folha de bete, é uma folha muito

boa que dá axé ao candomblé, muito boa. (...) Folha de São Gonçalinho, que

é para sacudimento. Aroeira, peregum , folha de nativo, né? Tudo isso é

folha.

Dor de dente não precisa de folha, a gente reza com o dedo, diz as palavras,

dor de dente. Quando a gente cai e torce o pé, torção, né? Aí não precisa de

folha, reza com três pedras de barro, três dias também. .12

                                                                                                                                              
10 Maria José Menezes dos Santos, ou “Maria Gorda”.
11 Idem.
12 Elsa Nunes Chagas .
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Eu creio em Deus todo poderoso e toda folha serve, por que ele botou no

mundo prá isso, né? Toda folha tem força, né? Por que se botou no mundo,

né? Foi pra beneficiar e não foi prá maltratar ninguém e por esse motivo

acho que a força tem folha por que foi Deus quem botou.13

Para olhado eu rezo com folha verde, pinhão, arruda, manjericão, alfazema,

essas folhas, fedegoso, quioiô, essas folhas prá rezar. Ventre-caído eu rezo

com os próprios dedos. Com os polegares. Peito-aberto com óleo de

amêndoa, com azeite doce ou com minha própria mão. Dor de cabeça com

dente de alho ou um copo d’água na cabeça. Olhado com uma folha, três,

cinco ou sete folhas e rezo com água também. Ou o dente de alho cortado

em cruz. Erisipela eu rezo com azeite doce, óleo de amêndoa e algodão.

Cobreiro eu rezo com folha de pimenta, sal grosso e alho e sopro com a

boca.

Cólica, a criança quando está com aquela cólica e você dá um chá e você

bota no peito, você sente que é cólica, mas endurece toda e a criança

chorando e aí você reza, pega uma vasilhinha, uma cuia de queijo, até uma

cuinha de queijo serve, bota água e aí cruza na barriga da criança três vezes

e reza.14

Não poderia escapar a esse estudo que esse contexto religioso

multifacetado ocorre num tempo que se quer apontar para o novo, o tempo da

modernidade. Conforme Otávio Velho no Brasil vive-se, intensamente, o

“paradoxo moderno (americano, talvez) de a ideologia dominante ser a da

mudança”.15  No Brasil, as elites e a classe média vivem sob o ministério do

novo e,

a tentativa de juntar as pontas é comumente feita para mostrar ou

demonstrar o “velho” como resistência fadada ao desaparecimento – que se

deve apressar – diante do poder avassalador do novo. Entre os

antropólogos, pelo contrário, fala-se de novidades que na verdade

representariam, quando muito, retornos (como o suposto “retorno do

                                                
13 Antônio Moura.
14 Maria José Menezes dos Santos, ou “Maria Gorda”, residente no Candeal.
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sagrado”), ou então situações específicas em que se acionam imagens entre

si contraditórias, mas que nunca são vistas como tais, pois que nunca postas

em confronto, já que obedientes a uma lógica de ambivalência, fragmentária,

por suposto não-moderna. 16

A modernidade, nas reflexões de Ênio José da Costa Brito, orientou o

olhar racional do ser humano sobre o mundo. Nela “o ser humano emerge

como subjetividade, como sujeito autônomo de sua vida. Ao superar a

passividade, a nova visão antropocêntrica leva-o a compreender-se como

alguém que se auto-constrói , construindo”.17  E, ainda:

A valorização da subjetividade se complementa com outro traço da

modernidade: a ciência. Na origem da ciência moderna estão a indagação

experimental (que é dedutiva e empírica) e a reflexão racional (dedutiva e

hipotética). A reflexão racional é parte essencial da construção científica,

embora seu valor tenha ficado em segundo plano frente ao desenvolvimento

surpreendente das ciências naturais e da tecnologia. A razão é necessária

ao processo científico, pois formula hipóteses comparáveis ou retificáveis

pela experiência e deu à ciência moderna um poder extraordinário. Embora o

ser humano não crie o mundo em sua materialidade, ele o produz em seu

pensamento e mediante sua ação.18

E se a modernidade, ainda segundo Costa Brito, teve como um dos

impulsos irresistíveis a dinâmica intrínseca da mudança, auto-propulsora de

novas transformações, resultando de uma evolução histórico-cultural não linear

e, aparentemente, irreversível, porque se falar em crise ou pós-modernidade?

E nos perguntamos, por que esta conjuntura articula-se à emergência ou

reativação do sagrado em nossa sociedade? Seria porque, na modernidade,

“atribuiu-se (ingenuamente? espertamente?) ao mercado a capacidade de dar

uma destinação humana à atividade econômica, escamoteando-se o fato de

suas leis só atenderem às necessidades de quem tem o poder aquisitivo”?19  A

emergência do individualismo e suas conseqüências danosas motivaram o seu

                                                                                                                                              
15 VELHO, Otávio. Besta Fera. Recriação do mundo. Rio de Janeiro, Relume-Dumará, 1995, p.151.
16 Idem, p.151
17BRITO, Ênio José da Costa. Diálogo pelo avesso. In MARTIM, Antonio e outros. O Humano e o
Lugar do Sagrado. Departamento de Teologia e Ciências da Religião da PUC-SP. São Paulo, Olho
D’Água, 1998, p. 56.

18 Idem, p.56.
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próprio questionamento e as sociedades “tomaram consciência da

precariedade ética em que estão mergulhadas e da crise de motivação da vida,

isto é, uma crise de sentido”.20

Se a modernidade caracterizou-se pela crença no progresso humano, na

capacidade ilimitada da razão humana e que por meio destes seria conquistada

a felicidade, já na primeira metade do século XX episódios como as duas

grandes guerras, os totalitarismos, os campos de concentração, as ameaças

de holocausto nuclear, “faziam com que se suspeitasse de que o progresso e o

desenvolvimento da razão ‘per si’ não eram capazes de tornar o mundo

melhor”21. Esses episódios, entre outros, certamente refrearam esse contexto

de otimismo progressivo.

A sociedade relegada ao laissez faire, ao “mercado”, antes de

democratizar as oportunidades sociais e, subsequentemente promover

melhorias na qualidade de vida, equilíbrios nos níveis de consumo, produziu o

aprofundamento das relações assimétricas e as camadas populares ficaram à

mercê da falta de perspectivas e de poder aquisitivo:

A crença no “progresso linear, nas verdades absolutas e no planejamento

racional de ordens sociais ideais” sob condições padronizadas de

conhecimento e de produção era particularmente forte. Por isso, o

modernismo resultante era “positivista, tecnocêntrico e racionalista”, ao

mesmo tempo que era imposto como a obra de uma elite de vanguarda

formada por planejadores, artistas, arquitetos, críticos e outros guardiões do

gosto refinado. A “modernização” de economias européias ocorria

velozmente, enquanto todo impulso da política e do comércio internacionais

era justificado como o agente de um benevolente e progressista “processo

de modernização” num terceiro mundo atrasado. 22

Com a negação das possibilidades da razão, dos valores últimos e da

utilidade do desenvolvimento, parece que “nada tem sentido, tudo também

pode ter e a tolerância se transforma em indiferentismo, onde não vale a pena

                                                                                                                                              
19 BRITO, Ênio José da Costa, op. cit. p. 58.
20 Idem, p.59.
21 ANDRADE, Paulo Fernando Carneiro. Modernidade, Pós-Modernidade e Ensino Religioso. In
BINGERMER, Maria Clara L. As letras e o Espírito. Espiritualidade inaciana e cultura moderna. São
Paulo, 1993, p. 128.
22 HARVEY, David. Condição Pós-Moderna. São Paulo, Loyola, 1993, p. 42.
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nenhuma idéia ser discutida, os argumentos não têm valor, só os

sentimentos”23 À secularização, marca registrada da modernidade, na pós-

modernidade nota-se o renascer do sagrado. É no campo do imponderável, do

fortuito, do imprevisível, do “improvável” que situamos a ação de benzedeiros,

curandeiros, pais e mães-de-santo:

Esse encantamento pelo oculto, pelo mundo no qual o irrealizável parece

poder ser alcançado, baseia-se em nosso conhecimento de que, mais cedo

ou mais tarde, iremos defrontar-nos com o real; noutras palavras, com o

impossível de modificar. Nesse instante, nosso universo de sentido desaba e

uma das poucas formas de mantê-lo em pé é adentrarmos nessa terra de

mistérios.

(...) Com efeito, a crença na magia nos permite manter a ilusão de que

possuímos algum tipo de controle sobre os nossos destinos. Não seriamos,

então, seres tão indefesos cujas vidas são resultado de inúmeros acasos.24

Enquanto a modernidade instituiu, no âmbito do social, complexos

sistemas de controle e disciplinamento, a cidade de Salvador não foi exceção.

Antes de seus habitantes serem objetos passivos dessas mudanças,

responderam produzindo novas formas de sociabilidade e interação social. O

crescimento urbano, especialmente em função do êxodo rural, a relação

centro/periferia crescentemente acentuada, destruiu, criou ou reconstruiu

modos de vida, superando qualquer idéia de uma cultura linear e

unidimensional:

Por mais poderosos que sejam os mecanismos de mercado e a

racionalidade particular que os acompanha, a complexidade dos processos

culturais e a própria heterogeneidade da sociedade moderno-contemporânea

produzirão combinações, sínteses e interpretações particulares.25

Tal situação permite, conforme Gilberto Velho, “uma mobilidade de

identidades que possibilita o transitar entre domínios e papéis num processo

constante de metamorfose, relativiza o peso de racionalidades específicas em

                                                
23 ANDRADE, Paulo Fernando Carneiro. op. cit.p 128.
24 QUINTANA, Alberto M. op. cit. pp. 14 e 15.
25 VELHO, Gilberto. Estilo de vida e modernidade. In Estudos Históricos. Cultura e História Urbana. Rio
de Janeiro, FGV, 1995, p.230.
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trajetórias e contextos localizados”. 26  Tais argumentações permitem melhor

apreender como, em Salvador, identidades religiosas inscreveram-se num

mundo muito particular de relações, cujas fronteiras são fluidas. O ser católico

não impede o incurso em outras religiões, como o candomblé ou mesmo o

espiritismo. Da mesma forma, o recurso a rezadeiro(a)s, benzedeiro(a)s e à

chamada medicina caseira não reconhece barreiras de classe.

Essa temporalidade histórica, ainda com resquícios de idéias de

progresso e modernização, antes de homogeneizar, gera tensões e conflitos,

possibilitando diferentes formas de interpretar e vivenciar a realidade. O notório

crescimento das religiões afro-brasileiras, como o candomblé e outras formas

de relação com o sagrado, mobiliza inúmeros indivíduos, “ora permanecendo

em culto específico, ora transitando entre outros, fenômenos particularmente

evidente nas cidades, as pessoas elaboram suas identidades particulares com

uma forte marca religiosa”.27

Gilberto Velho, ainda, chama a atenção, que essa coexistência de

diferentes formas de vivenciar o sagrado, ampliando experiências sociais de

movimentos místicos, religiosos, esoterismos e crenças mais ou menos

alternativas, não deve ser reduzida à lógica do atraso, ignorância ou desvios

exóticos;

Não há como explicar esse fenômeno como “sobrevivência” de vetustas

tradicionais africanas pois trata-se de processo contemporâneo agregando

indivíduos dos mais variados estratos e procedências. Efetivamente estamos

nos defrontando com uma demonstração da complexidade da vida

sociocultural. Esta se dá sempre em múltiplas dimensões e planos. Mas é

nas metrópoles e grandes cidades contemporâneas que assume maior

explicitação e nitidez. 28

Estas colocações reportam a Raymond Williams e sua argumentação

entre forças dominantes, residuais e emergentes, nas relações dinâmicas

internas de qualquer processo histórico. Por residual, Willliams quer dizer algo

diferente do “arcaico”, que embora formado no passado, permanece ativo no

                                                
26 Idem, p.230.
27 Idem, p.231.
28 Idem, p.232.
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processo cultural, “não só como passado, mas como um elemento ativo do

presente”. 29  Para Willliams e Stuart Hall corrobora, a tradição, pensando-se

em aspectos dessas experiências, enquanto elemento vital da cultura, pouco

tem a ver com a mera persistências das velhas formas:

Um elemento residual cultural fica, habitualmente, a certa distancia da cultura

dominante efetiva, mas certa parte dele, certa visão dele – em especial se o

resíduo vem de alguma área importante do passado – terá, na maioria dos

casos, sido incorporada para que a cultura dominante tenha sentido nessas

áreas. (...) É pela incorporação daquilo que é ativamente residual – pela

reinterpretaçao, diluição, projeção, inclusão e exclusão discriminativas – que

o trabalho de tradição seletiva se faz evidente.30

Partindo desses pressupostos, estes autores constituintes dos Estudos

Culturais na Universidade de Birmingham (Londres), enfatizam que essa

dinâmica no processo cultural na sociedade depende, em primeira instancia,

dessa delimitação, independentemente de tempo e espaço, entre aquilo que

deve e não deve ser incorporado à “grande tradição”.31  Novas forças

emergem, dessa forma, de contextos culturais antigos, ressignificando,

dialeticamente, expressões e práticas culturais dominantes que, por omissão

ou incapacidade de darem conta de anseios e expectativas historicamente

projetados, abrem condições culturais para que, como vimos em Salvador dos

anos em estudo, houvesse “um retorno aos significados e

 “valores criados na sociedade e nas situações reais do passado, e que

ainda parecem ter significação, porque representam áreas da experiência,

aspiração e realização humanas que a cultura dominante negligencia,

subvaloriza, opõe, reprime ou nem mesmo pode reconhecer.32

Ampliando o diálogo com Willliams acerca destas questões, Stuart Hall

enriquece o estudo da presença, cada vez mais visível e sensível de relações

com as tradições, não mais como sobrevivência do “arcaico”, atrasado e fruto

da ignorância, mas em termos de “luta cultural” que assume diversas formas:

incorporação, distorção, resistência, negociação, recuperação.”

                                                
29 WILLIAMS, Raymond. Marxismo e Literatura. Rio de Janeiro, Zahar, 1979, p. 125.
30 Idem, p. 126.
31 HALL, Stuart. Notas sobre a desconstrução do popular. In HALL, Stuart. In Da Diáspora. Identidades
e mediações culturais. Belo Horizonte, UFMG; Brasília, UNESCO, 2003, p. 259.
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As rupturas culturais de hoje podem ser recuperadas como suporte para o

sistema de valores e os significados dominantes de amanhã. A luta continua:

mas quase nunca ocorre no mesmo lugar ou em torno do mesmo significado

ou valor.

Isso nos deve fazer pensar novamente sobre aquele termo traiçoeiro da

cultura popular: “tradição”. A tradição é um elemento vital da cultura, mas ela

tem pouco a ver com a mera persistência das formas velhas. Está muito mais

relacionada às formas de associação e articulação dos elementos. 33

Assim, podemos retornar com possibilidades mais densas de análise à

urbanização e metropolização de Salvador, que não só produziu modos de vida

distintos, como incorporou visões de mundo em permanentes processos de

identificação e de diferenciação. Essa dinâmica de transformações, antes de

antagonizar com tradições culturais diversificadas, permitiu novas brechas no

mercado religioso, com não raras reinvenções culturais. E tal fenômeno está

longe de ser marginal ou “residual”, no mal sentido, mas igualmente moderno e

em franca expansão, vez que continuamente está em recriação.

Interessa-nos, à guisa de considerações finais, apreender diversas

formas de uso das forças da natureza em variadas formas de tratamento do

corpo e de cura que envolvem, basicamente, uso de seus elementos no âmbito

do sagrado, ou não, em Salvador, como o uso de mezinhas, rezas, benzeção e

da arte de cuidar e curar de matrizes africanas. Conforme Fátima Oliveira: (...)

Há um campo extramédico que se inscreve nos marcos de uma cultura

tradicional – não integrante das chamadas medicinas alternativas ou paralelas

– quando comparadas à medicina oficial ( ou hipocrática, ou alopática, ou

ocidental, ou erudita).34

Quando falamos em variadas formas de cura, alertamos que, neste

trabalho, circunscrevem-se às constituintes ao universo popular, onde saberes

fora do mundo acadêmico/científico foram e são transmitidos geração à

geração. Exclui-se, por esse critério, entre outras, práticas terapêuticas

exercidas por médicos oficiais que, embora não sejam ensinadas na academia,

                                                                                                                                              
32 WILLIAMS, Raymond. op. cit. P.126/127.
33 HALL, Stuart. op. cit. P.259.
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não deixam de ter reconhecimento oficial, como as paralelas ou alternativas

(acupuntura, homeopatia, iridologia, etc.)35

Onde buscar saberes médicos de matrizes africanas em Salvador?

Embora estejam bem mais presentes nos terreiros de candomblé, não se pode

perder de vista que, em Salvador, muitos desses saberes permeiam o cotidiano

da cidade:

Um exemplo típico é o elemento água e sua representação simbólica no

candomblé, podendo, a depender do seu uso, concentrar uma vibração

positiva ou negativa. Assim, não é raro, em Salvador, que muitos dos seus

habitantes tenham costumes como “despachar” as porta, antes de sair de

casa pela manhã, ao retornar de funerais, ou ao abrir seus estabelecimentos

comerciais ou outro tipo de negócios. Este último é bem mais comum entre

os feirantes, vendedores ambulantes, baianas de acarajé e donos de

pequenos e médios estabelecimentos.36

Aspectos marcantes desses viveres e saberes de matrizes africanas

estão presentes, não só na organização e vivência diária nas casas de

candomblé, mas em comportamentos mais comuns do cotidiano, como nos

locais de trabalho. Manter a saúde, o estado de bem-estar não significa apenas

diagnosticar e curar. Para quem vivencia a experiência com esses saberes

tradicionais, manter a saúde é também prevenir, a arte de “cuidar” é

permanente. E como o que desequilibra a saúde física pode ter causas

espirituais envolvendo a rede de relações inscritas na comunidade e desta com

o mundo sobrenatural, a ervanária Núbia de Jesus não se descuida quanto a

possíveis riscos à sua saúde e a seus negócios:

Eu geralmente lavo minha barraca dia de sexta-feira, com vassourinha,

arruda e guiné. Jogo pipoca, flor chama pipoca. Chego em casa, faço pipoca,

flor né? E chego aqui lavo, dou banho. A gente que trabalha nisso aqui é

quem sabe bem fazer isso. Se cobrir é também se cuidar, né? Porque muitos

olhos do povo fica observando, quem não vende isso, fica pô aquela barraca

                                                                                                                                              
34 OLIVEIRA, Fátima. Saúde da População Negra. Brasil, Ano 2001; Brasília, Organização Pan-
Americana de Saúde, 2003, p. 200.
35 Para maiores interesses sobre medicinas paralelas ver LAPLATINE, François e RABEYROA, Paul-
Louis. Medicina Paralelas, São Paulo, Brasiliense, 1989.
36 NASCIMENTO, Vilma Maria do, op. cit. p. 166.
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vende muito ali, e aquele olho ali cria coisa ruim prá gente e tem que tomar

banho para se limpar.37

Já a ervanária Lia Santana, por sua vez, quando concedeu a entrevista,

afirmou não pertencer, nem freqüentar nenhuma casa de santo; no entanto,

percebi em seu pescoço uma guia de contas azuis, certamente pertencente a

Ogum. O uso tem significado bem explícito: a relação e a busca de proteção de

seu orixá. Quanto aos seus filhos, a barraca de venda de ervas e outros

objetos de uso litúrgico no candomblé, era o que podemos chamar de empresa

familiar, composta da mãe dona Lia, viúva de 70 anos e seus dois filhos,

Carmem e Dionísio. A barraca estava localizada no Largo de Dois de Julho há

50 anos. Hoje esse tipo de comércio foi retirado do local.

Carmem Santana, questionada sobre a possível força dos banhos de

folhas para resolver problemas espirituais que, conforme acredita-se no

candomblé, afetam o corpo e a rotina das pessoas, não titubeou:

Isso é comigo mesmo! Eu acredito mesmo. Por que se eu não acreditasse

era melhor até não vender, né? A gente... eu acredito. Agora não vou dizer

que a gente freqüenta, né? Não freqüenta mais. E casos assim...

Provavelmente porque não há necessidade. Nisso eu acredito demais,

porque se eu não acreditasse...38

 Sua postura é típica das vivências com a religião afro-brasileira em

Salvador. Acredita, mas não o freqüenta mais é muito sintomático quando

acrescido da observação: provavelmente porque não há necessidade. À época

de realização dessa entrevista, esta observação deixou uma inquietação. Isto

devia-se à falta de problemas a serem resolvidos ou por já deter saber-fazeres

sobre formas de tratamento sem necessitar recorrer a algum terreiro, o que não

é raro de acontecer em tratando-se de Salvador. Ao insistirmos no assunto, a

resposta confirmou o que já suspeitávamos: Prá que então, né? Perdendo um

tempinho prá ir aqui, acolá. Não precisa mais. Eu acredito que não precise

mais, entendeu? Porque qualquer coisa a gente já sabe se defender. Já sabe

qual o que vai usar, né?39

                                                
37 Núbia de Jesus, ervanária, entrevistada em 05 de novembro de 1998.
38 Carmem Santana, ervanária, entrevista realizada e 05 de novembro de 1998.
39 Idem.
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Relevante também foi que os ervanários entrevistados disseram-se

católicos. Nos capítulos anteriores percebemos como fronteiras entre essa

religião e o candomblé são bem tênues. A flexibilidade e fluidez entre um

espaço religioso e outro dotam Salvador de uma identidade religiosa

inegavelmente singular. Tal comportamento da população não deve ser

explicado em termos de ser arcaico ou residual, mas por ser eminentemente

emergente e constitutivo do que poderíamos chamar “estilo de vida urbano”

próprio de Salvador.

Pelo que foi apreendido nos depoimentos, quando alguns ervanários

dizem “não dar santo”, ou não pertencer a nenhum terreiro, tais afirmações não

podem ser tomadas ao pé da letra de nosso universo. Não significa

distanciamento da religião. Mesmo porque, estas colocações traduzem uma

das características inerentes ao candomblé: a isenção de um caráter prosélito

e de interdição quanto a algumas de suas práticas pelos não-iniciados, como

algumas já citadas, e que se inscreveram no cotidiano e foram incorporadas

por boa parte da população, sem que isso traduza ou imponha uma freqüência

assídua aos terreiros de candomblé.

Como é de amplo conhecimento, em vários tempos e espaços da

história de povos e de culturas sempre foi muito forte a associação entre

medicina, religião e fitoterapia. Em Salvador, esse fenômeno social continua

presente por conta de uma série de relações culturais que, puseram e

continuam repondo em contato e ressignificando experiências nas “artes de

curar” indígenas, européias e africanas. E vale ressaltar, as ervas sempre

tiveram um inestimável papel. Nesse sentido, os argumentos do Sr. João

Francisco Lima, ou Francisco de Oxum como é mais conhecido, são

relevantes:

Se não tem folha, não tem orixá. Então há necessidade da natureza. Dos

elementos da natureza. É um negócio muito vital (...) O horário é depois da

meia-noite, da uma da manhã até às cinco da manhã é o horário que se tira

a folha para os cultos de encantamento de iniciação prá fazer a cama que a

iaô vai dormir, prá fazer o pote que vai servir de banho, prá fazer o que vai

servir de bebida, prá fazer o pote que vai servir prá lavar as louças
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ritualísticas, os objetos, contas, os colares, moedas, pedras tudo. Essa folha

não pode ser comprada.

As folhas que tem no mercado pode ser dada , por exemplo, se uma vem

aqui fazer o jogo de búzio, então a essa pessoa, abre-caminho, vence-tudo,

erva cidreira, água-de-elevante, é. Posso dizer folha de horta, folha do mato.

Essa pessoa que ta jogando o búzio pode usar folha de mercado, mas o iaô

que ta sendo iniciado, uma equede, um ogam, uma obrigação de três anos,

sete anos, quatorze anos, vinte e um, essa folha não serve, do mercado não

serve. A do mercado serve para jogo de rua, ou seja, o que é jogo de rua.

A pessoa que chegou, veio aqui para jogar búzio, tá se sentindo mal, então

ela tem o direito, então ela não precisa, mas aquela pessoa ta dentro da

casa, ela precisa do sumo daquela folha que não passou pela mão de um e

pela mão de outro, porque a mão solta energia, tem que ser o babalossaim

para buscar essa folha, ou um babalorixá, ou uma ialorixá acompanhada de

um homem de um cargo importante dentro da religião. 40

Importante nesse depoimento, entre outras questões, a possibilidade de

apreender o caráter plural que o uso das ervas tem em Salvador. São utilizadas

de modo mais cotidiano em terapêuticas na forma de mezinhas, garrafadas,

emplastros, gargarejos, etc., constituindo meio de trabalho para prover a

subsistência de coletores e vendedores de ervas, usadas para curar males

físicos e/ou espirituais, por benzedeiro(a)s e rezadeiro(a)s.  Oriundos ou não do

candomblé, como vimos, não raro utilizam ramos de determinadas ervas no

ritual das rezas ou benzeção, como a guiné ou a arruda para combater o mau

olhado, entre outros males. E como foi evidenciado no depoimento de

Francisco de Oxum, o uso das folhas pode ter caráter preventivo ou curativo,

por meio dos banhos, além de serem indispensáveis nos rituais de iniciação.

A distinção quanto a quem vai utilizar-se da terapêutica religiosa é

emblemática do “estilo urbano” de Salvador. Não precisa ser, necessariamente,

iniciado para usufruir desses benefícios. Nesse aspecto, o mercado se articula

para atender a essa demanda criada por outros segmentos que recorrem, mas

não são seguidores formais da religião afro-ascendente. A ervanária Carmem

Santana é testemunha cotidiana dessa dinâmica social:

                                                
40 João Francisco Lima– 50 anos, natural de Salvador, mais conhecido como o babalorixá Francisco Filho
de Oxum. Entrevista realizada em 08.09.2003.
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Ah! As pessoas quando vêm se queixando já tem o lugar certo que elas vão,

né? Quando elas vêm já traz a nota prá gente passar o banho. Já aí a gente

não encaminha ela a um centro espiritual, porque quando elas vêm, elas já

vêm com a nota. Então já vêm dizendo: que passou-se isso, que ta com

problema espiritual e tal, né? Aí diz: Carmem, você tem aí essa folha e diz tal

que serve que a mãe-de-santo me passou. Você sabe, né? Aí passo a

folha.41

Vale lembrar que, nas bancas e barracas dos ervanários, além das

folhas, não raro encontram-se também incensos, defumadores e uma série de

artigos usados nos rituais do candomblé, como vasilhames de cerâmica que

nos deteremos adiante. São usados principalmente para as oferendas. A

ervanária Cristina de Jesus, com a experiência adquirida ao longo de seu

trabalho, conhece bem a relação de cada objeto de culto com o seu respectivo

orixá:

Caxixi, procura o incensador que é para incensar a casa; aquele lá de barro,

as quartinhas prá encher de água pros Cosminho, prato prá fazer

oferendas... Cada um dos pratos tem um caboclo, né? Como no prato de

barro mesmo é prá Ogum, Oxalá, o de najé é prá Iansã, Yemanjá, né? Que

chama de vidrado, esse aqui amarelinho, amarelo... Sempre compra, e aí a

gente vende, não vende... Pouco mas dá prá ganhar o pão de cada dia,

né?42

Voltando ao depoimento de seu Francisco de Oxum, fica perceptível que

alguns princípios, para eficácia dos rituais, são observados. Inicialmente a

questão da procedência, que distingue folha de mato e folha de mercado. Esta

já não dispõe de todo o “encantamento” necessário para o emprego litúrgico,

uma vez que, conforme o depoimento, “passou pela mão de um, pela mão de

outro, porque a mão solta energia”. Ou seja, a folha do mercado dispõe de

energias cujas origens escapam ao controle de um bom desempenho no uso

ritual. Por outro lado, a folha do mato, para ser colhida, exige todo um ritual e

“especialistas” na religião para essa função, conhecimento confirmado por José

Flávio Pessoa de Barros:

                                                
41 Depoimento de Carmem Santana.
42 Cristina de Jesus – natural de Catu, 42 anos, há 9 anos é ervanária com banca na Rua Nova de São
Bento, o “Beco do Bozó”. Entrevista realizada em 05.10.1998
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O conhecimento a respeito da coleta dos vegetais implica no

desenvolvimento de um processo iniciático e constitui um dos maiores

“segredos’ do culto, pois nem todo iniciado tem a ele acesso. (...) As ervas

devem ser colhidas de modo especial, sem o que perdem sua razão de ser,

seu asè (poder). Não podem ser cultivadas, devendo ser encontradas

dispersas na natureza: aqui entendendo-se natureza com o”espaço mato”

localizado no terreiro ou em outras áreas não cultivadas.43

Não só quanto ao uso de vegetais adquiridos no mercado pode haver

interferência nos resultados esperados dos rituais da religião. Euclides Ferreira

lembra que os terreiros também não sobrevivem sem algo mineral e alguns são

adquiridos nesses estabelecimentos comerciais:

Por isso, mais uma vez devemos ter o cuidado de verificar e purificar os

mesmos, pois já passaram por diversas pessoas, e nunca sabemos o que,

de fato, essas pessoas, vendedores, tinham de negativo ou de enfermidade.

Para que esse minério energize o objeto de assentamento de uma forma

positiva, é preciso que antes tenha sido verificado e purificado, pois tudo que

é saudável certamente gera saúde e a saúde é fortaleza, vida, equilíbrio,

tudo que a natureza como um todo precisa.44

Que a retirada de ervas no “espaço mato”, território de Ossanhe, não

pode ser feita sem a observância a determinados rituais já tínhamos abordado,

mas vale retornar esta questão nas palavras do babalorixá Francisco de Oxum:

Dentro das “casas” tem um Babalossaim. O que é um Babalossaim? É um

homem que domina a ciência das folhas. Ele sabe rezar. Eu não posso

chegar nas matas e tirar uma folha para Ogum sem rezar, sem rezar o que

eu acabei de rezar. Não se pode tirar sem saber a reza que encanta, porque

aquela folha é transportadora, e o que é mais interessante, tem dono, você

tem que levar comida ritual do dono, você tem que levar um presente para

Ossaim. Não há possibilidade de tirar essas folhas sem levar a comida ritual

prá Ossaim, ou seja, você só ta indo buscar, tem que ter um bom vinho

branco, uma boa quantidade de moeda, um bom mel, um fumo de corda, e

uma prenda que você leva para Ossaim. 45

                                                
43 BARROS, José Flavio Pessoa de. O segredo das folhas. Sistema de classificação de vegetais no
candomblé jêje-nagô do Brasil. Rio de Janeiro, Pallas, UFRJ, 1993, p. 3 e 20.
44 FERREIRA, Euclides Menezes (talabyan Fesunkiré). Os terreiros e a saúde. In SILVA, José Marmo
(org.). Religiões afro-brasileiras e saúde. São Luis, Projeto Ató-Ire: Centro de Cultura Negra do
Maranhão, 2003, p. 33.
45 João Francisco Lima.



260

Ainda conforme seu Francisco de Oxum, essas oferendas devem ser

colocadas numa espécie de cumbuca, uma cabaça aberta, ao que se

acompanha com um cântico, pois tem que rezar antes de tirar as referidas

folhas. Essas rezas devem ser feitas no escuro, que é para quando der três,

quatro horas, começar a colher. E quando der cinco, no mais tardar seis horas

da manhã, essas folhas já devem estar dentro da “casa”. Daí serão lavadas

para desperta-las, fazer o assassaim:

(...) O que é o assassaim? O ossassaim, o rosário de ofós, é o

encantamento, que se canta, que se reza para o dono das folhas prá aquelas

folhas se tornarem mágicas, não é qualquer Zé qualquer, que vai lá e tira as

folhas, ele pode ir lá com a fé dele, com a crença dele, ele pode tirar, mas

aquelas folhas não vai ter o mesmo efeito de encantamento...46

Embora este depoimento dispense maiores comentários pela riqueza de

suas informações, alguns aspectos merecem destaque. Quando o babalorixá

disse: sem rezar o que eu acabei de rezar, foi porque nesse momento da

entrevista ele recitou a reza específica para a coleta das folhas próprias de

Oxum, o orixá de sua cabeça. E se Ossanhe é o “dono das folhas”, como se

explica que outros orixás tenham folhas próprias conforme posto no

depoimento? José Flávio Pessoa de Barros, entre outras histórias, recolheu

uma no terreiro da Casa Branca, no Engenho Velho da Federação, em

Salvador, onde ficam tangíveis princípios de ancestrais culturas de matrizes

orais, onde ninguém é dono dos saberes que são transmitidos geração à

geração, conforme preceitos e rituais de suas práticas e costumes47:

Osanyin guardava as suas folhas numa cabaça e não ensinava a ninguém

seus segredos. Os òrìsà quando queriam uma folha tinham de pedir a ele.

Òsóòsi, então, foi reclamar com Oya que toda vez que precisava de uma

folha tinha que implorar a Osanyin. Oya, com pena dele, disse que ia fazer

alguma coisa. Então, começou a balançar as saias fazendo uma ventania. O

vento derrubou a cabaça de Osanyin, fazendo as folhas se espalharem por

todo lugar. Aí, então, os òrìsà correram para pegar as folhas e cada um

pegou as suas. 48

                                                
46Idem.
47 Sobre dinâmicas de culturas de matrizes orais afro-ascendentes ver ANTONACCI, M. A. Corpos sem
fronteiras. In Revista Projeto História, nº 25, EDUC, 2002
48 BARROS, José Flavo Pessoa de. Op. Cit. P. 23.
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Quanto ao horário da coleta, no uso das ervas na medicina natural, já

vimos estar comprovado “cientificamente” que, em determinados horários, a

depender de uma maior ou menor exposição ao sol, as plantas podem ter seu

principio ativo alterado. Assim, a observância desse cuidado em relação à hora

da coleta pelos terapeutas tradicionais, os chamados curandeiros, não resulta

de possíveis superstições e sim de um saber-fazer adquirido por herança

cultural na comunidade. A eficácia dos remédios naturais resulta dessa relação

de intercâmbio homem e natureza, “distante das relações de apropriação, de

domínio sobre uma natureza que está ali, gratuitamente, como nas

perspectivas do expansionismo eurocêntrico”.49

Euclides Ferreira (Talabyan Fesunkiré), babalorixá da Casa Fanti-

Ashanti, de São Luís do Maranhão, alerta que se o babalossaim não estiver

devidamente purificado e gozando de boa saúde:

O senhor Ossanyin – como guardião das florestas (igbós) – irrita-se tanto,

que é capaz de fazer com que na colheita dos ewês (folhas) se pegue

alguma errada. Se isso acontecer, o resultado é triste, porque o amassi, o

agbô, o omiewê, o lambedor ou a garrafada não vai funcionar como se

esperava, pelo contrário, vai contribuir muito mais para o desespero da

pessoa que se submeteu ao ritual ou da pessoa enferma no caso de ter

ingerido o tal medicamento.50

Em relação ao candomblé, para além desses conhecimentos, no caso

do uso de mezinhas e outras terapêuticas populares, soma-se o componente

simbólico no ato e momento da coleta, conforme Roger Bastide:

 O babalossaim penetra no reino de Ossaim, mastigando um obi (e talvez

também pimenta) chegando ao seu domínio, volta-se sucessivamente para

cada um dos quatro pontos cardeais e cospe nestas quatro direções o obi

mastigado. Delimita, assim, de certo modo, o espaço sagrado em que vai

evoluir. Penetrando no mato, começa a cantar e não deixará de cantar

enquanto não tiver saído; mesmo ao cortar um ramo de árvore, um cipó, ao

arrancar ervas ou desenterrar uma planta, não pode interromper o canto,

(...), embora Ossaim reine sobre todas as ervas, isso não impede que estas

                                                
49 Cf. ANTONACCI, M. A. Corpos negros desafiando verdades. In BUENO E ARAÚJO (org.). Corpo
território da cultura. São Paulo, Annablume, 2005, pp. 46/47.
50 FERREIRA, Euclides Menezes (talabyan Fesunkiré). op. cit. p. 34.
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se classifiquem em categorias e que as diversas categorias estejam ligadas

aos diferentes Orixás.51

Ao nos trazer princípios e rituais de reinvenção de tradições africanas

em Salvador, Bastide ainda deixa ver como os atos litúrgicos são realizados

sobre ritmo de palavras cantadas, em diálogos com as formas de vida e as

energias do mundo vegetal. Mais que princípios e rituais, Bastide apontou para

cosmogonias de culturas africanas que “não fatiaram cartesianamente o

mundo”52. Flávio Barros lembra que alguns interditos são impostos para o bom

êxito dessa coleta, a exemplo do babalossaim quando for fazê-la, deve estar

em estado de pureza, abstendo-se de relações sexuais na noite que a precede

e encaminhar-se para o “espaço mato” sem dirigir a palavra a ninguém. Rituais

necessários, pois segundo o autor, se não observados, as folhas são

“sestrosas” e podem desaparecer:

A palavra cantada ou falada assume um papel relevante; ela é portadora e

desencadeadora de àse. Os grãos de pimenta-da-costa (Xilopia aethiopica A.

Rich, ANONACEAE, Ba-121) que são mascados à entrada do mato

destinam-se a reforçar tanto o poder da fala, quanto o do coletor. Portanto, a

palavra deve ser proferida em circunstancias próprias, para que a força

contida em sua todas as coisas seja por ela deflagrada. Assim, as “cantigas

de folha” – orin ewé – são uma forma especial de detonar o àse potencial

das espécies vegetais.53

E este ato de cantar ou chamar as folhas não é exclusivo ao ritual da

coleta, estende-se a todos os outros momentos rituais. Júlio Braga já chamara

atenção para isso: ainda que possa possuir certas virtudes médicas, já

testadas pela farmacologia científica, como é o caso para um número

considerável de plantas, o seu grau de poder curativo está diretamente ligado

ao conteúdo mágico-religioso que se lhe empresta54.

                                                
51 BASTIDE, Roger. O Candomblé da Bahia (Rito Nagô). Companhia e Editora Nacional/MEC, 1978,
p.130.

52 Cf. HAMPÂTÉ BÂ. Tradição oral, In KI-ZERBO, História Geral da África, V. I, Ática/UNESCO,
1982, pp. 186/195.
53 BARROS, José Flavio Pessoa de. op. cit. p. 40.
54 BRAGA, J. Prática divinatória e exercício do poder: o jogo de búzios nos candomblés da Bahia.
In Afro-Ásia, Salvador, CEAO, 1980, p.71.
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Por conta das ressignificações e adaptações resultantes das injunções

impostas na diáspora no Brasil, segundo Flávio Barros, os ofó “foram

substituídos nos egbés brasileiros pelas ‘cantigas de folha’ – orim ewé  – que

igualmente detonam o asé da espécie nominada, pois a qualificam e,

consequentemente, estão expressando sua qualificação”.

Frente à urbanização e subseqüente desmatamento, tornaram-se cada

vez mais escassas as folhas sagradas nos terreiros urbanos. Vagner

Gonçalves da Silva acrescenta que, em relação à prática dos ofós: os adeptos

denominam a folha a ser substituída de “eru” (escravo) da folha substituída.

“Podem ser da mesma família religiosa (folhas da água, fogo, terra, ar) ou

substituídas no nível das espécies”.55 Conforme este autor, na utilização dos

erus vegetais devem ser observados os mesmos precipícios de consagração

mágica aplicados às folhas “titulares”. E devem ser batizadas com o mesmo

nome destas e em momento algum pode ser pronunciado seu nome original,

para que o poder mágico do encantamento – ofó – não se perca. A palavra

proferida, como veremos ainda, é fundamental para a eficácia dessas magias

de reencantamento do mundo.

Todas essas considerações em relação à coleta de ervas têm por

objetivo trazer à discussão a provável suspeição acerca de sua eficácia, quer

para curar males físicos, quer para rituais preventivos ou curativos do

candomblé pelos mateiros. Coletariam aleatoriamente, sem atender a maiores

preocupações, voltados apenas para atender à demanda criada por esses

produtos? Parece-nos que não. Independentemente de atentarem ou não para

esses cuidados, a própria necessidade de estarem bem cedo nos pontos de

coleta desses produtos termina por coincidir esses interesses:

(...) Nós pegava um ônibus de quinze pras quatro, aí pegava terminal da

França, lá em Valéria ia eu e duas meninas, que era Buí e Titã. Aí que eu

comecei a convidar, a chamar o pessoal, que era bom (...), que graças a

Deus ta todo mundo trabalhando nas folhas.56

                                                
55 SILVA, V. Gonçalves da. Orixás da Metrópole. Petrópolis, Vozes, 1995, p. 211.
56 Marinalva dos Santos – coletora de ervas, 38 anos, natural de Santa Inês, moradora da Palestina desde
os 20 anos. Entrevista realizada em 04.04.2001.
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Nós vai de manhã, chega meio dia, uma hora duas horas da tarde. Quando

acha logo (o transporte), doze horas a gente já ta em casa, mas quando não

acha só chega duas...57

Os curandeiros, inegavelmente, dispõem de um saber próprio, adquirido

fora da academia, mas nem por isso, ou até por isso, deve ser reconhecido por

conta da eficácia de sua terapêutica, cada vez mais “comprovada”, até pela

medicina oficial, e mesmo órgãos públicos que já procuram incorporar tais

práticas ao atendimento de saúde nas comunidades, como vimos na

experiência de dona “Maria Gorda”, no Candeal. Nesse sentido, esse saber

empírico, observou e incorporou, pela experiência, o melhor período para a

coleta em relação ao princípio ativo das ervas. A coincidência de tais atividades

serem realizadas, normalmente, em horário antes do nascer do sol, no mesmo

horário que os coletores fazem seu trabalho e levam as ervas ao mercado,

talvez não seja casual.

Nos rituais e práticas de cura por intermédio de forças e energias de

todos os reinos da natureza, está subjacente uma concepção de corpo e seus

modos de ser e estar no mundo. Diferentes povos e culturas dispõem seus

corpos de forma articulada a seus interesses, crenças e valores. No

candomblé,

Quanto à questão do corpo, este não pode ser concebido como puramente

orgânico, especialmente na concepção das religiões de matrizes africanas.

Mais que um organismo biológico, o corpo é simbólico e culturalmente

construído:

Por pertencer a esse sistema de representações simbólicas, o corpo fala. De

fato, ele pode ser visto como um signo através do qual se veiculam

determinadas mensagens.

Sendo, pois, o corpo uma construção social, as doenças que nele se

manifestam, assim como as terapêuticas destinadas a combatê-las, nunca

são meramente individuais, elas também levam a marca do social. (...) Com

                                                
57 Lúcia Bispo de Jesus – coletora de ervas, 46 anos, natural de Conceição de Almeida, moradora da
Palestina há 21 anos.
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efeito, cada grupo social faz determinados recortes através dos quais

constrói suas representações tanto da doença como da cura.58

O corpo, no universo de culturas afro-ascendentes e para os seguidores

do candomblé, é mais do que o próprio corpo. Como alerta Monique Augras,

“não se considera o indivíduo (biológico) como realidade apartada do grupo

social (família, clã) ao qual pertence”59 E no sistema do candomblé, cada

indivíduo “receptáculo de vários orixás, que por vezes se opõem em conflitos,

até os rituais iniciáticos situem cada um deles no lugar que lhes cabe”60

Conforme a autora, a saúde é, portanto, resultado dessa constante integração,

um refazer permanente de trocas entre princípios vitais, articulando

dialeticamente unidade e multiplicidade:

A construção ritual da pessoa, que atua diretamente sobre o corpo, pelo

meio de todos os ritos de purificação, preparo, recolhimento, marcação,

aprendizagem dos gestos, dos preceitos e dos interditos, evidencia

claramente que o seu objetivo principal é promover a integração entre o

homem e o mundo dos deuses, assegurando a dinâmica das relações entre

orixás, dentro e fora da pessoa, pela mediação de Exu, senhor do poder de

transformação.61

Diferente da representação do corpo ocidental, onde está presente o

dualismo corpo/mente, nas tradições africanas esses elementos não se

separam, nem isolam as pessoas da comunidade. Daí que, em resultado da

iniciação, como afirma Francisco de Oxum: “aquele corpo, aquela pessoa

pertence ao Lesse Orixá”62.

Vilson Caetano de Souza Jr. lembra que a iniciação possibilita uma

reconstrução social, do indivíduo onde aprende que é corpo e que também não

há forma diferente de ser e estar no mundo independente de tal fato. E mais:

                                                
58 QUINTANA, Alberto M. op. cit. p.45.
59 AUGRAS, Monique. O corpo nas religiões de matriz africana. In SILVA, José Marmo (org.).
Religiões afro-brasileiras e saúde. São Luis, Projeto Ató-Ire: Centro de Cultura Negra do Maranhão,
2003, p. 95.
60 AUGRAS, Monique. Diferenças e semelhanças entre as nações das casas de santo. In SILVA, José
Marmo (org.). Religiões afro-brasileiras e saúde. São Luis, Projeto Ató-Ire: Centro de Cultura Negra do
Maranhão, 2003, p. 17.
61 Idem, p.18.
62 João Francisco Lima Filho.
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A iniciação deve propiciar ao indivíduo perceber-se parte do sagrado, carne

da mesma carne, sangue do mesmo sangue. Ela intensifica uma relação

“consangüínea” entre o filho e o ancestral para o qual foi iniciado. (...) A

iniciação torna as pessoas que se comprometeram no seu processo de

iniciação a fazer de suas vidas, pela corporeidade, um lugar de adoração e

morada dos ancestrais.63

O chamado dos orixás

Poucos são os eleitos para o dom da cura. Alguns “sinais” parecem

indicar situações onde emerge o dom, geralmente uma missão, não uma tarefa

ou sacrifício, a ser cumprida pelo escolhido. Por quem? Passando a ocupar um

lugar distinto em relação às demais pessoas, quem detém o dom tem,

inexoravelmente, uma comunicação com o sobrenatural, como alguma energia,

força, sensibilidade do universo cósmico de matrizes africanas como

percebemos em alguns depoentes dessa pesquisa. Com propriedade, Alberto

Quintana evidencia que a origem do dom e o elemento do sobrenatural

remetem o sujeito a uma ordem exterior, e:

Justamente por não existir uma validação científica que coloque essa técnica

na ordem do natural (é assim que se faz), faz-se necessário o mito

cosmogônico. A concessão do dom se constitui neste mito e com isso se

passa a ter uma reafirmação externa do procedimento e do poder. Assim, a

benzedeira, e por sua vez, o paciente, passam a ser inscritos numa outra

ordem, ao mesmo tempo interior e exterior às pessoas: a ordem simbólica.64

Vilson Caetano de Souza Jr., partindo da percepção da doença como

um dos maiores males que afetam o corpo e que, no candomblé, ganha

variadas interpretações decodificadas de acordo com a situação em que se

apresente, distingue as chamadas:

                                                
63 SOUZA JÚNIOR, Vilson Caetano. As representações do corpo no universo afro-brasileiro. In Revista
Projeto História do Programa de Estudos Pós-Graduados da PUC-SP, nº 25, p. 128 e 129.
64 QUINTANA, Alberto M. op. cit. p. 81/82.
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“Doenças de médico, as causadas por vermes, bactérias e vírus, etc. das

chamadas “doenças de santo” que variam desde um “encosto” – quando se

interpreta a enfermidade à presença de um egum, alguém falecido que teima

em permanecer próximo à pessoa – a um castigo por infração de alguma

proibição ritual”.65

No entanto, o autor chama a atenção para determinadas situações em

que os orixás dão uma manifestação por meio de uma enfermidade. Por isso,

algumas doenças associam-se a determinados orixás, como bem lembra

Souza Jr.: “doenças de pele a Oxossi e Obaluayê, vitiligo a Oxumarê, as

doenças de dentro da barriga a Oxum, obesidade a Xangô, impotência sexual a

Exu, os ferimentos a Ogum, e os problemas respiratórios e do coração a

Oxalá”.66

Quando são “doenças de médico”, vimos que uma terapêutica não exclui

outras, sendo combinados o tratamento farmacológico com o espiritual. No

caso das “doenças de santo”, identificada à divindade diretamente relacionada

ao problema de saúde em questão, geralmente por meio do jogo de búzios é

possível realizar uma série de oferendas à  esta divindade ou mesmo ser feito

o ritual de iniciação propriamente dito. Ou seja, “o processo se realiza desde a

estabelecer um equilíbrio entre o indivíduo, o orixá e a comunidade do

terreiro”67

Exemplo desse “chamamento”, quando o orixá designa alguém para ser

iniciado, o canal de comunicação desse fenômeno ocorre por meio de certas

doenças, como o ocorrido com seu Francisco Lima Filho, o babalorixá

Francisco de Oxum, como é mais conhecido. A doença, portadora de

desequilíbrio, tem por objetivo mais do causar sofrimento pelos transtornos

físico e emocional, dar o sinal de que recompor a ordem perdida requer

tratamento específico que escapa à competência da medicina oficial. O

caminho da cura em questão é mediado por ritual de iniciação:

                                                
65 SOUZA JÚNIOR, Vilson Caetano. op. cit. p. 139.
66 Idem, p. 139.
67 CAPRARA, Andréa. Polissemia e multivocalidade da epilepsia na cultura afro-brasileira. In
CAROSO, Carlos e BACELAR, Jéferson. (orgs.). Faces da tradição afro-brasileira. Religiosidade,
sincretismo, anti-sincretismo, reafricanização, práticas terapêuticas, etnobotânica e comida. Rio de
Janeiro, Pallas; Salvador, CEAO, 1999, p.267.
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Eu na verdade cheguei a essa religião por questão de saúde. Eu tive um

problema durante muitos anos. Um problema de pele, um problema sério.

Esse problema começou quando eu tinha mais ou menos seis anos de idade

e durou até meus quatorze anos e meio essa problemática da pele. Depois

de passar por vários hospitais de Salvador, só foi resolvido em uma sessão

de caboclo aqui na Bahia68

Em seu depoimento, Francisco de Oxum relatou que, ainda em criança e

com problemas de saúde, fora levado à sessão de caboclo, Caboclo Jaguaraci

de dono Memé, na roça da Sabina, no Chame-Chame, em Salvador, em local

bem próximo ao atual Shopping Barra. Conforme seu Francisco de Oxum, a

senhora que o atendeu estava usando muleta e não tinha metade da perna, o

que o impressionou pois nunca tinha percebido alguém com aquele tipo de

deficiência tão próximo a ele, ainda mais “mexendo com essas coisas”, uma

vez ser, a primeira vez que estava indo à sessão daquele tipo.

Mais impressionado ficou quando, ao começar a sessão, esta senhora

se “manifestou”, recebendo o caboclo Jaguaraci, deixando a muleta de lado e

ficando durante todo o trabalho com uma perna só dando passe em todos os

presentes, mais ou menos trinta a quarenta pessoas, a exceção de seu

Francisco:

O caboclo deu passe em todo mundo e disse que não ia dar passe em mim,

porque queria conversar comigo, com minha irmã no caso, porque eu era

uma criança, queria falar com minha irmã numa sala separada e fomos a

sala separada (...) disse: olha eu vou fazer os trabalhos, vou deixar os

trabalhos para o cavalo fazer, essa foi a expressão, ia deixar os trabalhos

para meu cavalo fazer, ele vai sarar disso. O problema dessa criança é que

ela tem uma missão. Ele é um chefe, ele é um chefe de terreiro, ele tem uma

missão no universo espiritual. Essa é a missão (...) até o dia que Tupã, quer

dizer, Deus, vai chamar ele. Ele vai estar trabalhando com essas coisas.69

Nesse depoimento, percebe-se certos procedimentos típicos do

chamado candomblé de caboclo, a exemplo das sessões de cura com passes

nas pessoas presentes. Quanto à revelação do problema e subseqüente

tratamento, emerge um caminho diferente do que chamaríamos de “normal”

                                                
68 João Francisco Lima.
69 Idem.
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nos terreiros. O problema não é revelado, necessariamente, pelo jogo de

búzios. Como relatado, tudo foi percebido e encaminhado pela capacidade de

visão da mãe-de-santo. Quanto à divindade responsável pela cura, foi “Tupã”

que o “chamou” para no futuro estar “trabalhando com essas coisas”. Revela-

se a missão, o dom. Mencionando Tupã, que remete a um deus indígena,

instigou-nos a falar dessa relação do candomblé com matrizes religiosas

indígenas, especialmente na Bahia. Caminho que reporta ao contexto dos

últimos anos, de negação do sincretismo e estímulo à “reafricanização”, que

mais adiante nos deteremos.

Embora o candomblé de caboclo, como o próprio nome o define, esteja

fortemente impregnado de elementos indígenas, a explicação dessa incursão

nas religiões de matrizes africanas respalda-se na tradição construída a partir

do intercambio dessas culturas aqui na América. Mas também vem de

narrativas históricas, pois o povo de santo está preocupado em obtê-las, como

tornou perceptível na resposta de seu Francisco de Oxum. Tais conhecimentos

emergem da concepção dos índios enquanto “donos da terra” e da construção

uma identidade na condição de dominados na ordem colonial.

O candomblé é uma religião oriunda dos povos bantos, em primeiro lugar.

Foram os primeiros negros que aqui chegaram, o pessoal que veio de

Angola, África de língua portuguesa, (...) depois veio o pessoal ioruba, que é

o pessoal nagô, o pessoal que veio de cima, (...) Nigéria, Benin e

adjacências, então há a junção do negro com o próprio negro. Já houve o

sincretismo do povo banto com o povo nagô (...). O sofrimento do negro não

era diferente dos índios. Então o que aconteceu. Os negros aqui chegando

se aliou aos índios, que fazia parte de uma só dor. O povo africano era

trazido como escravo e os índios estavam sendo escravizados e perdendo

suas terras, então houve uma junção. Dessa junção veio a se trabalhar junto

dessa manifestação afro-indígena. Criou-se essa coisa de estar o povo negro

recebendo o povo índio e assim por diante.70

Seguindo o que lhe fora destinado, foi iniciado aos 17 anos na casa de

Manoel Meire Branco, por sua filha biológica, dona Meruca, que hoje mora em

São Paulo. Encontra-se como apêndice deste capítulo o documento de 12 de

agosto de 1983, dirigido ao “Público e ao Povo do Candomblé”, assinado por
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cinco ialorixás com a identificação de seus respectivos terreiros, sendo única

exceção o nome de Tetê de Iansã que aparece sem assinatura. Esse manifesto

veio à público durante a II Conferência Mundial da Tradição Orixá e Cultura,

anunciando a ruptura do candomblé com o catolicismo e sua afirmação como

religião independente da católica e não uma seita, um animismo primitivo,

especialmente como uma reação à desqualificação contida no termo usado por

Nina Rodrigues, no final do século XIX.71

Sérgio Ferrete, embora lembrando que não se admite mais o uso de

termos preconceituosos, como crendices, superstições, feitiçaria, bruxaria,

animismo e fetichismo, estes termos, empregados exaustivamente no passado,

infelizmente continuam divulgados, especialmente pela mídia para se referir às

religiões de origem africana, com o objetivo explícito de negar-lhes seu caráter

religioso específico. “O termo sincretismo (...), entretanto, se distingue daqueles

termos preconceituosos e não possui conotação valorativa, a não ser a que lhe

é atribuída pelos que não gostam de utilizá-lo”.72

O movimento não implicou, necessariamente, em abandono da fé

católica, pois não proibia, conforme análise de Josildeth Gomes Consorte,

ninguém de ser católico, apenas deslocava a dupla pertinência, até então no

plano coletivo do terreiro, para o plano individual:

O assumir-se como religião, implicando a imediata recusa da denominação

de seita, costumeiramente atribuída ao candomblé e incorporada pelos

próprios adeptos, evidenciava, de pronto, a mudança de patamar que se

buscava na relação com o catolicismo e as demais religiões tradicionalmente

reconhecidas como tais. A qualificação de seita, quando aplicada ao

candomblé, muito embora costumasse se reportar ao seu caráter de culto

iniciático, praticado em segredo, que sempre o caracterizou, também

                                                                                                                                              
70 João Francisco Lima Filho.
71 Maiores informações ver RODRIGUES, Nina. O animismo fetichista dos negros baianos. Rio de
Janeiro, Civilização Brasileira, 1935. Sobre a crítica histórica ao “animismo fetichista’, veiculado por
vários estudiosos das culturas africanas e afro-brasileiras ver a construção de outra perspectiva de
abordagem de povos e culturas constituídas em torno de unidade cósmica entre reinos humano e animal.
72FERRETE, Sérgio Figueiredo. Sincretismo afro-brasileiro e resistência cultural. . In CAROSO, Carlos e
BACELAR, Jéferson. (orgs.). Faces da tradição afro-brasileira. Religiosidade, sincretismo, anti-
sincretismo, reafricanização, práticas terapêuticas, etnobotânica e comida. Rio de Janeiro, Pallas;
Salvador, CEAO, 1999, p.119.
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apontava no sentido de prática que não gozava de liberdade para se

expressar.73

Nesse sentido, a dessincretizaçao ou reafricanização trouxe à tona uma

nova polêmica, que não nos estenderemos por conta de fugir ao enfoque deste

trabalho, mas, em linhas gerais, vejamos os dois posicionamentos. Um pauta-

se na concentração de esforços para “limpar” do candomblé a herança da

dominação católica e “outras misturas’. Conforme opiniões como a de Vagner

Gonçalves, reafricanização é sinônimo de descolonização alem de uma

“radicalização da nagocracia em direção a uma desbantualização (incluindo

uma descablocalização, isto é, uma retirada do panteão das entidades bantos e

dos caboclos). Prevalece aqui uma “iorubanização seja nos moldes brasileiros

ou nos africanos”74.

A crítica a essa posição vem dos que compreendem o sincretismo como

elemento constitutivo do fenômeno religioso, questionando a antiga visão do

mesmo como “aglomerado indigesto de ritos e mitos ou como bricolagem no

sentido de mosaico às vezes incoerente de elementos de origens diversas”,

conforme entendido por Sérgio Figueiredo Ferrete.75 Questionando o pretenso

purismo, chama a atenção que a religião, como qualquer outro elemento de

uma cultura, “constitui uma síntese integradora englobando conteúdos de

diversas origens”.76 E Armando Vallado complementa:

É evidente que não existe cultura pura, mais precisamente isolada, que não

entre em contato com outros grupos culturais. Ao trazermos esse

pensamento para a realidade cultural afro-brasileira, observaremos que o

indivíduo apenas acrescentará esse conhecimento a tudo aquilo que ele

adquiriu durante sua vida. De qualquer maneira, tudo isso faz parte da

cultura.77

                                                
73 CONSORTE, Josildeth Gomes. Em torno de um manifesto de ialorixás baianas contra o sincretismo.
In CAROSO, Carlos e BACELAR, Jéferson. (orgs.). Faces da tradição afro-brasileira. Religiosidade,
sincretismo, anti-sincretismo, reafricanização, práticas terapêuticas, etnobotânica e comida. Rio de
Janeiro, Pallas; Salvador, CEAO, 1999, p.72.

74 SILVA, Vagner Gonçalves. op. cit. p. 156.
75 FERRETE, Sérgio Figueiredo. op. cit. P, 114.
76 Idem.
77 VALLADO, Armando. O sacerdote em face da renovação do candomblé. In CAROSO, Carlos e
BACELAR, Jéferson. (orgs.). Faces da tradição afro-brasileira. Religiosidade, sincretismo, anti-
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Nessa discussão, Vagner Silva lembra que em períodos anteriores,

reafricanização e sincretismo conviveram e que o atual movimento direcionado

a afastar as influências católicas e ameríndias entende que “a tradição africana

é a tradição africana no Brasil, como se, apagando no presente as marcas da

dominação católica e de outras misturas no candomblé, surgisse a África aqui

em estado puro, qual teria sido trazida pelos escravos no passado”.78

Maria Lina Teixeira, por sua vez, parte de análise das diversas matrizes

africanas que aqui “se organizaram e delimitaram suas identidades religiosas

demarcando um campo próprio de atuação e respectivos rótulos, Ketu, Jeje,

Angola, Caboclo, Efan, Nagô, entre outros”,79 chamando a atenção que esse foi

um processo, antes de um pretenso afastamento, de encontro e de síntese,

onde novas tradições foram geradas e reinventadas:

(...) Negociando com outros sistemas de crenças: apropriando-se de

complexos simbólicos e ressignificando-os, não exigindo exclusividade

religiosa de seus adeptos e de sua clientela, aceitando em suas

comunidades indivíduos considerados pela sociedade abrangente como

marginais ou por ela excluídos, como citados anteriormente.80

Para os seguidores dessa concepção acerca do sincretismo, não existe

cultura pura, isolada, que não se encontre e confronte com outros grupos

sociais. Já abordamos esse aspecto tão polêmico no contexto atual dos que

vivenciam o culto afro-brasileiro, não só em Salvador como no resto do país.

Como temos o testemunho do babalorixá Francisco de Oxum, que diretamente

vivencia a religião na condição de iniciado, o que outorga-lhe indiscutível

autoridade, importa ouvir como se sente e se insere neste debate, que não

deve obscurecer questões inerentes ao experimentado nas atuais tensões

entre saber global x saber local, em contexto de novos argumentos na crítica

ao eurocentrismo:

                                                                                                                                              
sincretismo, reafricanização, práticas terapêuticas, etnobotânica e comida. Rio de Janeiro, Pallas;
Salvador, CEAO, 1999, p.143.

78 SILVA, Vagner Gonçalves da. op. cit. p.154.
79 TEIXEIRA, M. Lina L. Candomblé e a (re)invenção de tradições. . In CAROSO, Carlos e BACELAR,
Jéferson. (orgs.). Faces da tradição afro-brasileira. Religiosidade, sincretismo, anti-sincretismo,
reafricanização, práticas terapêuticas, etnobotânica e comida. Rio de Janeiro, Pallas; Salvador, CEAO,
1999, p.134.
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(...) Do mesmo jeito que alguns sincretizam, eu não me considero sincrético,

eu respeito o sincretismo, pois foi uma coisa que quando eu cheguei já

encontrei, mas eu tenho um destino dentro de mim que é assim:Santo

Antônio não é Ogum, nem Ogum é Santo Antônio. Santo Antônio tem a vida

dele e Ogum tem a vida dele.

(...) Todas as pessoas que se recolhem para reafricanizar, aí o nome está

sendo muito usado nisso dentro do candomblé. As pessoas dizem assim: eu

sou filha-de-santo. Primeiro, santo é uma palavra do Ocidente. Ou você fala:

eu fiz uma iniciação de reafricanização ou eu me iniciei na religião dos

orixás. Ninguém em sã consciência pode chegar e dizer: Oh! Vim aqui

zelador de orixá, eu vim aqui porque eu quero ser filha de orixá. Aquilo é um

chamamento, a pessoa geralmente vai mais que inconsciente do que

consciente e é as folhas quem dita o que vai ser dado a essas pessoas.81

Sua perspectiva é de respeito ao que faz parte da tradição, mas o

depoimento explicita nova postura frente ao sincretismo por adepto do

candomblé de caboclo. Embora não seja totalmente rejeitado, há maior

distinção entre as divindades de uma religião e outra, o que gera mais

discussões que não abarcamos por conta de nos desviarmos demais do centro

de nossos interesses no presente trabalho.

Natureza e candomblé

Muito já se falou sobre as folhas, sua presença, influência e força, quer

para a chamada medicina tradicional caseira, quer para a medicina tradicional

exercida por agentes religiosos. Não podem escapar também, nos rituais de

cura, no candomblé, outros elementos da natureza como a terra, o ar, a água e

o fogo.

                                                                                                                                              
80 Idem, p. 134.
81 João Francisco Lima.
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Conta-se que o Senhor da Vida, Oludumaré, pediu a Oxalá que criasse

os seres vivos para habitar a terra. Todos os orixás tentaram contribuir com

alguma substância para esse fim, madeira, água, prata, sem que Oxalá

obtivesse sucesso. Por fim Iku, a morte, levou uma mistura de água e terra e

entregou-a a Obatalá. Com essa mistura Orixalá percebeu que com ela poderia

moldar os seres vivos.82

Como o corpo moldado de lama, inerte, não fazia sentido, Oludumaré

soprou nas narinas do ser criado e imprimiu-lhe o eemi, o sopro vital. Em

contrapartida, “Obatalá conferiu à morte o direito de restituir à terra (ilê) todas

as porções individualizadas que são retiradas dela no momento da criação de

cada ser vivo”.83 O que nos remete, dentro do candomblé, a uma singular

relação entre vida e morte, corpo e terra.

A relação simbólica da humanidade com o barro, inclusive, remete aos

primórdios da história do homem. Conforme a tradição judaico-cristã, o primeiro

dos homens, Adão, fora criado dessa mesma substância. Associando o barro à

criação humana é flagrante, no candomblé, a força que tem a junção entre

água e terra. Conta-se também que Alajá, o orixá oleiro, foi o responsável por

moldar as cabeças (ori) dos homens com a lama do fundo do rio.84A

importância que tem o barro para os rituais do candomblé é tão marcante que,

mesmo tardiamente, em 2003foi realizada a I Jornada do Barro, na Biblioteca

Pública do Estado, no bairro dos Barris, promovida pela União de Negros pela

Igualdade (UNEGRO). Com esta mesma preocupação ocorreram também as

jornadas do azeite, do ferro e das folhas. O Jornal A Tarde registrou alguns

trechos dos pronunciamentos dos participantes nesse evento orientado para a

presença do barro no candomblé.

Conforme Maria José Barreto, Zezé de Nanã, coordenadora do

Conselho de Desenvolvimento da Cultura Negra, Nanã é a figura

representativa do barro85. Simboliza a procriação, pois é a junção da água,

                                                
82 Maiores informações ver  SOUZA JÚNIOR, Vilson Caetano. op. cit. p. 126.
83 Idem.
84 SILVEIRA, José Raimundo. Sem barro não há candomblé. Salvador, Jornal A tarde, Caderno 02,
02/06/2003, p. 1.
85 Jornal A tarde, Caderno 02, 02/06/2003, p. 1.
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elemento masculino com a terra, elemento feminino. A produção oleira no

Estado não deixa de estar ligada aos assuntos da religião em questão. Muitos

objetos usados nos cultos são feitos de argila: potes, quartinhas, aguidás, etc.

Conforme Helenice Brito, ialorixá do Terreiro Ilê Axé Omin Oba, do Engenho

Velho de Brotas, “sem barro não há vida, sem o barro não há candomblé”.86

E foram além, ao trazerem à tona essas relações. Conforme Zé de

Besen, o doté do terreiro Guiné Guerebetá Sogboadã,87 em Nova Brasília, o

barro vem da água, domínio de Oxum e de Yemanjá, e da terra, comandada

por Obaluayê. Para fazer o aguidá ou outros utensílios é preciso levá-los ao

fogo, que, por sua vez, é de Iansã e de Xangô, concluindo que o barro não

deixa de ser uma junção de todos os orixás.

Dirigente da referida casa há cerca de trinta anos, Zé de Besem não

deixa de lamentar as mudanças ocorridas na tradição, o que reporta a

discussões anteriores. O doté ressente-se desse fato. Segundo ele, todo

terreiro que se preza deve ser construído de barro, de alguma forma. “Nos

primeiros sete anos, o terreiro deve ter teto de palha e chão de terra. Nos sete

anos seguintes, deve ter uma casa de sopapo, com barro na parede. Depois

desse tempo o barro vai para o teto, na forma de cerâmica”.88 E continua,

lamentando o que chama de “descaracterização” do candomblé. Muitas casas,

segundo ele, estão sendo erguidas de cimento em lugar da argila, e o que é

“pior”: “muitos estão fazendo oferendas em pratos de plástico, coisa que os

orixás não aceitam, não deveria ser assim, porque do barro vem a energia

positiva que nos dá a vida”.89

Nesse sentido, o babalorixá Francisco de Oxum, com a experiência de

quem vivencia a relação com o sagrado, enriquece mais essa questão da

associação da religião com a natureza:

Em primeiro lugar o candomblé não se sustentaria sem a terra. A base de

tudo é a terra, por que é do barro que a gente tira as nossas quartinhas, os

                                                
86 Idem.
87 Idem.
88 Depoimento de Zé de Besen, o doté do Terreiro Guiné Guerebetá Sogboadã. Salvador, Jornal A tarde,
Caderno 02, 02/06/2003, p. 1.
89 Idem.
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nossos pratos. Rituais são feitos com barro. Não adiantava ter somente o

barro se não tiver a água para moldá-lo. É para nós a junção desses dois

elementos para se fazer uma quartinha, uma moringa, prá se fazer uma

caboré, um cuscuzeiro, morada dos orixás. Mas a necessidade da terra é tão

grande, tão grande, que além de dar a terra em si, é da terra também que

brota a água, brota também as folhas, os vegetais...90

Nesse patamar de importância, a água tem seu destaque, conforme

esse depoente. “Nela contem o oxigênio da vida, e não tem como ter o orixá

vivo, se não tiver água diante daquele assentamento”91 Nessa relação com o

sagrado, segundo ele, os rituais, os ofós, os encantamentos, suas folhas, seus

amores, tudo perderia a força do sagrado se tudo não for devidamente lavado,

se no fim não se deixar um copo com água ou uma quartinha com água, pois

para o candomblé tudo isso simboliza a vida:

Exemplo, esses búzios aqui, esses búzios comeram. Eles foram lavados com

folhas de Ifá, com as folhas de Oxum. Eu jogo esses búzios, eles me trazem

recado, mas quando eu acabo de jogar o búzio, eu toda noite, eu tenho que

jogar ele na água porque ele se revitaliza na água. A água tem o poder de

tramitação, então eu quero daqui a um mês, daqui a seis meses, daqui a um

ano, dar comida de novo aos búzios. Aí eu tenho que buscar as folhas que

lava ele antes, Mas no fundo ele mora na água, a água é o começo de tudo,

sem a água o abo, não tem a bebida que se dá a iaô quando ela está

recolhida, então é a água e a folha, a folha e a água, o nascimento do

candomblé se dá pela fauna e flora.92

Quer por meio do sagrado, quer por meio do cuidado com o corpo

profano constituiu-se, historicamente, um conjunto de saberes e fazeres nas

artes de curar e de conceber a vida que emergem como alteridade às

oferecidas pela conhecimento erudito. Como as folhas são a base dessa

terapêutica tradicional, o cuidado na coleta e preocupação com a preservação

da dádiva provinda da natureza, para sobreviver e para curar são fundamentais

e preocupantes no horizonte de todos que constituem essa rede de relações

em torno do candomblé. A urbanização e subseqüente desmatamento na

cidade têm levado os seguidores do culto, bem como os coletores de ervas a

                                                
90João Francisco Lima.
91 Idem.
92 Idem.
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deslocarem-se para locais mais distantes, em bairros como Valéria, Águas

Claras e Palestina, bem como para outros municípios da Região Metropolitana

de Salvador, como Simões Filho e Camaçari. Dona Marinalva, que viveu de

perto este problema, contribui com sua narrativa:

Foi se acabando, aqui no bairro quando comecei só tinha, só pegava folha

aqui no bairro. Era muita folha quando comecei a vender era muita folha

mesmo que tinha aqui, mas depois, através de muita gente trabalhando na

folha, aí foi diminuindo mais as folhas. Aí nós começa a ir prá outro lugar. 93

Ainda conforme esta depoente, o bairro, localizado na BR 324, também

foi muito devastado pela criação de gado, empurrando o trabalho de coleta

para áreas mais distantes, como o Centro Industrial de Aratu, o CIA. Quanto a

uma possível devastação ambiental e subseqüente extinção de ervas

tradicionalmente utilizadas, quer na medicina popular, quer para uso espiritual,

há um cuidado específico para esta questão:

Não ela brota, elas brota, a gente não ranca pela raiz porque nós não pode

rançar pela raiz, a não ser que seja assim, prá fazer um lambedor, assim prá

gripe né? Aí a gente tem que rancar mesmo pela raiz, né? A não ser isso, as

outra folha que é folha grossa aí nós corta, nós corta prá quando chover elas

brotar. Nós corta a folha com a faca, e tem folha também pra lambedor que

nós tira só a semente, a jurubeba não precisa  tirar a raiz, corta só a

semente.94

Este contraditório avanço do progresso, reduzindo as áreas de mata e

de trabalho das coletoras do bairro da Palestina, também foi explicitado por

dona Eunice, especialmente em relação ao CIA:

No local que a gente vai pegar a folha, acaba sim. Porque chega um aqui e

bota fogo, queima, já não tem mais, chega ali outro bota, já não tem mais.

Chega ali que nem lá na Aratu (CIA), o trator mexe com tudo, revira, derruba

mei mundo. Ali já acabou, ali nós não acha mais, nós não acha mais, para a

gente tirar não. Num acaba porque a gente quebra ali, o pé num morre, ali

vai, renova de novo.95

                                                
93 Marinalva dos Santos.
94 Idem. Folha grossa é a que tem uma textura mais áspera como capianga, murici, pau-pombo, etc.
95 Eunice Farias – coletora de ervas, 39 anos, natural de Bonfim de Feira, moradora da Palestina há 23
anos. Entrevista realizada em 03.04.2001.
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O crescente desmatamento, impõe, não só a coleta de ervas fora de

Salvador, em municípios da Região Metropolitana, como  a procurar em

regiões do interior ou da revenda do comprado. O ervanário Paulo Morais da

Cruz comenta estas relações entre os artigos vendidos em sua barraca, no

Largo de Dois de Julho:

Algumas vêm do interior e outras eu compro em fábricas e lojas mesmo aqui

em Salvador, entendeu? Por exemplo, Feira de São Joaquim, Sete Portas,

têm esses produtos, aí nós compramos.

Normalmente as folhas e as ervas são do interior, muitas é plantio d interior,

entendeu? As ervas do interior. As outras mercadoria, no caso velas,

defumador,(...) são aqui mesmo que nós pegamos.96

Chamou-nos a atenção, no bairro da Palestina, algo marcante com

relação aos vegetais cultivados. Muitas ervas vendidas são plantadas nos

próprios jardins e quintais. Não faltam plantas ornamentais, mas as ervas para

uso medicinal e simbólico predominam nesses espaços, acrescidos de cercas

vivas de erva-cidreira, capim-santo, arruda, vence-tudo, etc. Nesse ponto,

revelou-se a preocupação em relação a quem pode ou não “meter a mão” para

colhê-las. Conforme as coletoras, existem pessoas que têm mão boa ou ruim

na relação com os vegetais e nesse aspecto, dona Eunice e dona Marinalva

foram categóricas:

Eu não gosto que ninguém toque nas minhas pranta não. Eu mesma que tiro.

Ontem mesmo aquele vizinho ali me pediu uma muda de arruda, foi eu

mesma que tirei e dei. Que tem pessoa que tem mão boa, já tem outra que

tem a mão ruim, aí vai tirar, ali mata.97

Pega aquele galhim e pranta, porque arruda é muito cismada, tem uns que

pranta e num pega, tem outros que pega. Eu mesma prantei duas muda ali e

ela pegou, ta pegada.98

Seu José Antônio de Souza, com a experiência de seus 65 anos de

idade lidando com a arte de curar utilizando recursos da natureza e

                                                
96 Paulo Morais da Cruz – 25 anos, residente na liberdade, ervanário desde os 14, natural de Santa Inês..
Entrevista realizada em 05.11.1998.
97 Idem.
98 Marinalva dos Santos
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aprendendo na prática a melhor maneira de preservá-los e reproduzi-los, não

deixou de tratar desta questão do alto de sua sabedoria experimental:

A arruda tem uma ciência, que se você lascar um galho e plantar, ela não

pega. Se coce pegar em um galho grande num pega, mas se cortar um

olhinho dela e fincar assim na terra ferti ela produz.

Meu pai trabalhava na lavoura e morreu com cento e quatro anos de idade e

nunca foi em médico, não dependia de médico para nada. Minha mãe

morreu com noventa e cinco anos e teve sete filhos, todos homens (...) e

nunca precisou de médico(...) Meus pais além de trabalhar na roça usava os

recursos, os remédios naturais, as plantas”99.

Estas vendedoras de ervas, não raro, vêem-se às voltas com o poder

constituído impondo uma série de obstáculo ao exercício dessa profissão. Pelo

entendimento da Secretaria de Serviços Públicos da Prefeitura de Salvador,

esse gênero é enquadrado na categoria dos perecíveis sofrendo, portanto, as

mesmas restrições quanto à localização das bancas e barracas, com a

justificativa de que sujam as ruas, que afetam a imagem da cidade. Esta foi

queixa recorrente entre os depoentes. Também adentrar o mato para coletar

plantas medicinais e rituais, não deixa de ser uma atividade de risco. Dona

Marinalva dos Santos vivencia esse cotidiano nem sempre isento de perigos, a

exemplo de picada de cobras, que não gostam nem de falar o nome,

chamando bicha do chão: “Bicha do chão, que a gente tem medo, que eu

mesmo me pelo de bicha do chão, viu? Tenho medo de maribondo, a urtiga, o

cansanção, queima a gente. Tem de ir de calça, blusa, bota, se quiser calçar

bota prá enfrentar tudo isso”.100

Entre os adeptos da religião afro-brasileira essa preocupação ecológica

também está presente. O babalorixá Francisco de Oxum, entre outros

exemplos de cuidado e preservação da natureza, cita o uso da folha de

mamona nos rituais do candomblé:

Se eu utilizo a folha da mamona prá servir de prato para os orixás Exu, prá

orixá Omolu, ou prá qualquer outro ritual que cultua a folha de mamona que

vocês estão vendo aqui como exemplo. Porque eu vou tirar a raiz se eu sei

                                                
99 José Antônio de Souza.
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que a natureza é mãe, a natureza é bondosa. Eu tiro uma folha pelo talo,

daqui a uns quinze dias quando eu voltar de novo ela já tem outras folhas.101

A questão da renovação das plantas tem, no candomblé, uma força

simbólica, independente do próprio curso da natureza, conforme as palavras

desse mesmo babalorixá:

Haja vista que nos terreiros tradicionais as árvores são centenárias, e nem

sempre naqueles locais tinha aquelas árvores. Quer dizer eles trouxeram e

ainda estão trazendo, entendeu como é que é? Por exemplo, aqui mesmo eu

tenho duas árvores, uma no fundo que de vez em quando tem que ta

podando ela, porque eram árvores que não tinham aqui, que eu achei no

mato e como é uma folha sagrada pra o orixá, folha de acocô, que é assim

uma folha importantíssima, então eu plantei (...) Ele floresce, eu levo de

presente para São Paulo, pro Rio de Janeiro prá uma zeladora de orixá ou

prum zelador de orixá, ou seja, desse pé aqui eu já ampliei não só dentro

dessa casa como em várias outras casa que eu já levei mudas de

presente.102

Lembro-me que, ainda na infância, eu e minha família fomos convidadas

a conhecer a “roça” do Axé Opô Afonjá, na Fazenda Grande do Retiro.

Enquanto meu pai conversava com os representantes da religião afro-

brasileira, eu, minhas irmãs e os filhos do senhor que nos convidou, ficamos

brincando na área do terreiro. Como é normal a todas as crianças, as árvores

frutíferas chamaram a atenção. Daí a jogarmos pedras para derrubar seus

frutos foi um passo.

De imediato, uma das autoridades do terreiro acercou-nos perguntando:

vocês gostariam que lhes jogassem pedras sobre a cabeça? E passou a nos

contar casos, nada animadores, de problemas causados quando isso acontecia

– como a de um garoto que por conta desses tipos de comportamentos teria

ficado preso a um dessas árvores – e da importância simbólica dos vegetais

para a religião e, mais especificamente, naquele espaço “sagrado”.

É plausível que estas prescrições frente aos vegetais ocorram não

apenas por uma questão de respeito, mas para impor certa dose de temor,

                                                                                                                                              
100 Marinalva dos Santos.
101 João Francisco Lima.
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recurso sempre necessário e utilizado pelo candomblé no sentido de inibir e

coibir possíveis tentativas de violação de seus espaços sagrados.

Vale mencionar que o próprio babalorixá Francisco de Oxum, flagrado

pela polícia coletando ervas, sofreu o constrangimento de ser preso por estar

realizando esta atividade:

Então eu acredito que eu to em uma cidade, uma cidade cavernosa, onde o

progresso á a tônica, eu vivo em São Paulo e fico um pouco triste porque

importa tudo que não é legal, como desmatar, mas a gente vai chegar lá. O

progresso tem que vir com harmonia. Eu não desmato só porque eu sou do

candomblé. Eu não desmato porque eu sou homem. Eu já fui preso tirando

folhas. Até eu explicar ao policial da floresta que eu não estava desmatando,

que eu não estava com motoserradeira, que eu não estava com trator... que

quando se diz desmatamento você pensa, subentende-se que você está com

um instrumento grande, derrubando árvore...103

O candomblé, para manter suas tradições quanto ao ritual de coleta e

uso das folhas, vem sofrendo com a devastação ambiental. Como fez o

babalorixá Francisco de Oxum, que às vezes tem necessidade de fazer seus

adeptos também recorrem, em certas situações, aos produtos ofertados no

mercado:

O lessé orixá, o bom lessé orixá, ele não tira a raiz, ele tira o talo, por que

daqui a uma semana, duas, três, aquele talo, aquele caule se renova. Ele vai

precisar voltar prá buscar mais. Aliás, nós já estamos até sofrendo com o

desmatamento, muitas folhas estão se perdendo e só mesmo o mateiro

consegue levar ao mercado. Mas eu tenho muita reserva, eu uso, não vou

dizer que não uso, eu uso. Mas uso mais as folhas do mercado para fazer,

sei lá, prá fazer defumador, prá depois de ebó botar prá queimar, sentir o

cheiro.104

Tais depoimentos remetem a Muniz Sodré quando enfatiza a tradição

religiosa afro-brasileira de pedir às plantas permissão para tirar-lhes um galho,

folhas ou raízes. Nesse aspecto, destaca não estar referindo-se a mera relação

que os indivíduos deveriam ter com o meio ambiente, nem com o discurso

                                                                                                                                              
102 Idem.
103 João Francisco Lima.
104 João Francisco Lima.
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liberal de preservação ambiental, até certo ponto já banalizado, mas a uma

maneira de comportamento onde o elemento natural, o vegetal, “seria o

parceiro do homem num jogo em que mundo e cosmos se encontram”.105

A folha “cura tudo”

As diferentes formas de terapêuticas populares ligadas ou não a alguma

religião, só podem ser apreendidas enquanto constitutivas do processo

histórico da sociedade brasileira como um todo. Geralmente renegadas por

elites intelectuais e criminalizadas pelo Estado, por entenderem que são “um

fenômeno de cura composto por traços isolados, confusos e ilógicos (...) e algo

distante, exótico e caótico”.106

Hoje, no entanto, essa disputa, como vimos, deve ser analisada a partir

de nova temporalidade histórica, de nova disputa de competências. Não é mais

a negação, a luta agora é pela desqualificação na forma como essas

substancias são manipuladas por agentes populares de cura. Daí a emergência

de formas de desapropriação desses saberes, deslocando-os para a academia

e para as grandes indústrias farmacêuticas, o que já vem ocorrendo. Nas

prateleiras das farmácias encontram-se à disposição dos consumidores uma

série de “produtos naturais”, ou seja, ganharem status, embora não de

“remédio”, por conta de toda uma questão legal; não deixam de, na prática,

                                                
105 SODRÉ, Muniz. A cultura negra como atitude ecológica. In SOSNOWSKI, Saul e SCHWARTZ,
Jorge.(orgs.). Brasil: o trânsito da memória. São Paulo, EDUSP, 1988, pp.121-122.
106 OLIVEIRA, Elda. R. op. cit. p.11.



283

serem vendidos como tal. Também não é raro o número de especialistas, com

ou sem conhecimento acadêmico, que atuam na área da chamada medicina

alternativa.107

Ontem como hoje, a medicina popular tem sua eficácia e validade

respaldadas pela ampliação do número de pessoas que a ela recorrem,

independentemente de classe social, o que desmistifica a tese de que esse é

um hábito decorrente do atraso e da ignorância, valendo sempre reafirmar. Os

vendedores de ervas são testemunhas cotidianas dessa discriminação e

preconceito, mas, devido ao universo quantitativamente expressivo e

diversificado quanto aos segmentos sociais da cidade que, direta ou

indiretamente, adquirem produtos em suas bancas e barracas, vivenciam essa

questão de diversas formas:

Todo mundo compra. Todo mundo faz o banho: pobre, rico, rico e pobre.108

(...) É a parte alta que mais procura, sabia?109

Varia, eu tenho clientes de todas as faixas socais. E normalmente é mais a

classe média que procura, entendeu? Esses tipos de produtos. Mas como eu

falei a você, varia. Eu tenho clientes de todas as qualidades.110

Essa procura não se restringe apenas aos produtos usados pela

medicina caseira. Também sem restrições de classe social, os produtos para

cura espiritual, prevenir doenças, atrair energias positivas, constituem

elementos da cultura soteropolitana. Para Carmem Santana, a procura de

ervas e outros produtos a serem usados em rituais afro-brasileiros não tem

barreiras de classe:

Mas né não. A parte alta é que mais procura, sabia? Os pobres nem têm

condição mais hoje de comprar folha. Nem de comprar mais nada, como

você muito bem ta vendo aí. É a parte que mais procura é a parte mais alta

(enfatizou ironicamente), ta entendendo? E você vê muito barão aí...

                                                
107 Para maiores informações ver LAPLATINE, François e RABEYROA, Paul-Louis. Medicinas
paralelas, São Paulo, Brasiliense, 1989.
108 Núbia de Jesus, ervanária, entrevistada em 05 de novembro de 1998.
109 Carmem Santana, ervanária, entrevista realizada e 05 de novembro de 1998.
110 Paulo Morais da Cruz, ervanário, entrevista realizada em 05.11.1998.
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Antônio Carlos Magalhães mesmo. Vive na casa de Mãe Menininha até, ta

entendendo? E quem mais gosta é mais da alta sociedade, é ele mesmo,

né? Então gosta. Se gosta é porque se dá bem. Eu acho assim. Se a pessoa

gosta daquilo é porque se dá bem, né isso? Procura... A classe média tem

fácil isso aqui. Vai primeiro, digamos assim... Um sítio de um amigo, de um

colega e lá você pega... A classe alta não, não vai pegar isto na frente de

ninguém prá ninguém desconfiar. Nem comprar. Manda os empregados

comprar dizendo que é prá eles, né? Tudo isso nós sabemos.111

Embora esse depoimento dispense maiores considerações, pela

convicção que dona Carmem fala do que vivencia no seu dia-a-dia de trabalho

com esses produtos específicos do comércio ambulante na cidade, chama

atenção para a sutileza com que as classes mais favorecidas da cidade

elaboram formas de acessar esses produtos. Explicitamente, exploram a

religião folclorizando-a, o que é bom para o turismo na cidade, mas conforme

evidenciado por dona Carmem, esses viveres da religião não respeitam

fronteiras de classe, credo ou cultura.

Dona “Maria Gorda”, como rezadeira, vivenciou bem essa experiência.

Vindo de Santa Inês para Salvador com 18 anos, em 1961, para ser babá,

relatou sobre a força de suas rezas na cura dos filhos de sua patroa:

Você sabe que a maioria do povo que fica lá em cima no arranha-céu, no

apartamento não acredita, mas mesmo assim a minha patroa, dona

Marinalva, ainda é viva, ela acreditava quando as meninas dela tava sem

querer comer, tava ruim. Dona Marinalva essa menina ta com olhado. Ela

dizia: Oh Maria, cê não sabe rezar? Reza aí. E eu rezava e melhorava...

(...) Acreditava ela era de Camamu e ela dizia assim: to mole hoje, me reza.

E eu rezava, dor de cabeça e tudo...112

Assim como as coletoras, trabalhadoras especialistas na identificação e

coleta de plantas utilizadas para determinadas doenças, essas ervas, já nas

bancas dos ervanários, quando procuradas para cura de males físicos ou

espirituais, tornou comum que os próprios ervanários “receitassem” os produtos

                                                
111 Carmem Santana.
112 Maria José Menezes dos Santos, ou “Maria Gorda”.
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a serem usados por sua clientela: fossem ervas, caules, raízes ou outros

gêneros. E os ervanários prescrevem suas receitas:

É no caso, né? Pessoas que tem inflamações no útero, no ovário, e aí tem

uma planta, que o espinho cheiroso que é muito procurado, entendeu? As

pessoas compram muito, que cura, desinflama; espinho cheiroso. Tem a

melissa pras pessoas que tem sistema nervoso, aí é muito bom, entendeu?

Toma o chá, calmante prá dormir. Das folhas tem eucalipto também, que é

muito bom para sinusite, esse tipo de problema. Aí passa na testa. É não, faz

o chá, aí toma a inalação. Toma a inalação entendeu? Prá sinusite.113

Pata de vaca, a insulina. Tem uma folha chamada insulina. Murici, quioiô.

Tudo isso é prá diabete. Amescla... Canela-de-velho. Tudo isso é prá...

Amescla é um tipo de folha que serve prá colesterol. Eu mesma estava com

duzentos e noventa e seis. Fiquei com cento e cinqüenta. Olha! Aí eu parei e

castiguei na gordura e pronto. Agora já tou com duzentos e quatro, já vou

tomar o chá novamente, ta entendendo? Esse tipo de coisa, né?114

Assim vão citando várias ervas e outros gêneros que têm efeito

medicinal: suspiro vermelho para artrose; mastruz para resfriado, catarro no

peito e emplastro para hematoma e torções – batido com leite e tomado pela

manhã, serve também para combater verminoses – ; juiz-de-paz para acalmar

pessoas nervosas; quebra-pedra para os rins, e outros.

Para prevenir problemas que afetem o curso da vida, como mau olhado,

inveja, feitiço ou mesmo males de natureza física, que podem ser curados com

ervas por meio do intercurso de rezadeiros, benzedeiros, ou ainda a procura de

um pai ou mãe-de-santo, a força simbólica das ervas é cada vez mais presente

na cidade. A experiência dos ervanários prevalece também na solicitação de

algumas receitas por sua clientela, a exemplo do depoimento de Núbia de

Jesus:

Tem uns que chegam aqui: Núbia. Oi freguês tudo bom, eu tudo bom. To

com corpo mole, quero tomar banho assim de uma folha, você me explica

uma folha boa prá tomar um banho. Eu explico que eu trabalho todo tempo

também. E eu também sou quase mediam, né? Aí eu sinto que a pessoa ta

sentindo alguma coisa e aí eu passo o banho certo. Se for um caso assim

                                                
113 Paulo Morais da Cruz.
114 Carmem Santana.
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que a pessoa quer derrubar o outro, eu já não passo o banho. Não, você

quer fazer mal prá pessoa, ta por fora. Porque aqui eu só trabalho certo, não

trabalho errado, né? Aí tem um monte que chega prá mim: Ah! Eu quero

tomar um banho prá arranjar um namorado, aí eu passo folha de macaçá

com pitanga e alfazema né que é prá namorado. Ah eu quero levar um

banho prá emprego que eu não to conseguindo arranjar emprego. Aí toma

um banho de guiné, arruda e vassourinha. Aí quer tomar um banho prá unir o

meu marido, minha família toda, que ta brigando, se acabando por esses

dias: manjericão, água de elevante e palma de rainha, né? Que dá rainha prá

dar forças.115

Os depoimentos revelam como essas práticas simbólicas permeiam o

cotidiano da cidade, independente do espaço religioso dos terreiros e seus

quartos de consulta, aspecto trazido por meio da fala de Francisco de Oxum:

O quarto de consulta é chamado de quarto de segredo, é o quarto de

segredo porque o zelador de orixá, ele entra com as pessoas e as pessoas

geralmente nesse quarto de consulta, esse quarto tá emanado de

informações, e quando essa pessoa adentra ele só vai... Exemplo, a senhora

ta aqui fazendo essa entrevista no quarto de consulta. Entraram calçada,

porque não vieram fazer consulta, se viessem  fazer consulta o calçado

ficaria lá fora, porque quem recebe, quem recebe a natureza  a primeira

coisa que tem que fazer é se despir, e o sinal lógico, prático é quando você

chega a lugar sagrado e quando você tira o seu sapato, você já demonstrou

toda sua humildade e bondade. Está apta a receber conhecimentos, o axé

que é a força vital.116

Percebe-se que em instâncias do sagrado há todo um ritual que, se

observado, contribui para não só detectar os problemas, como encaminhar

suas soluções, ou mesmo prevenir de eventuais contratempos. Mas o fato de

ter um espaço específico para a terapêutica, não significa que esta seja

interdita a outros espaços, como o da rua, o profano, quando prescrita, por

exemplo, pelos ervanários. O quarto de consulta é, nesse aspecto, um espaço

de cura mais especializado.

Uma sociedade onde a cultura letrada exerce, sem sombra de dúvidas,

papel dominante, impondo o poder por vezes inconteste da escrita, não deixa

                                                
115 Núbia de Jesus.
116 João Francisco Lima.
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escapar que esses saber-fazeres nas artes de curar, quer de forma difusa,

como exercida pelos ervanários, quer pelo conhecimento iniciático dos

terreiros, tem na oralidade papel preponderante. Tanto no processo de cura,

como na constituição desses sujeitos sociais, frutos de uma “tradição viva”,

como no dizer de Hampâté-Bâ.117

Por meio da participação nos rituais e de formas de transmissão oral, as

experiências são transferidas no meio do grupo. Como salienta Emílio Bonvini,

esta tradição só existe para a vida e para a sobrevivência do grupo porque este

somente vive enquanto fizer com que todos os seus membros participem da

experiência comunitária e mantém-se somente se consegue assegurar uma

continuidade desta participação:

Para que o grupo possa viver e sobreviver, é preciso uma dupla transferência

de experiência: uma que se efetue no eixo do tempo, o “tempo comunitário’,

aquele que constrói diacronicamente a história do grupo, a outra que se

realiza no interior do espaço do grupo ou “espaço comunitário”, lá onde o

vivido do grupo expande todas suas potencialidades de vida, junto a todos os

seus membros e justamente hoje. É deste intercâmbio contínuo que depende

a vitalidade do grupo.118

As tradições soteropolitanas nas artes de prevenir e cuidar são

revitalizadas por meio de experiências de grupo e de “palavras” que as

transferem. Ainda conforme Bonvini: “ela se enraíza no passado para permitir

ao vivido de hoje, orientar-se sem descanso e por meio de um mesmo impulso

para o amanhã”.119

A eficácia da cura

                                                
117 HAMPATE-BA, A. Op. Cit.
118 BONVINI, Emílio. Tradição oral afro-brasileira. As razoes de uma vitalidade. In Revista Projeto
História do Programa de Estudos Pós-Graduados da PUC-SP, nº 22, 2001, p. 39.
119 Idem, p.39.
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Como viemos trabalhando, as tradições de cura por meio de rezas,

benzenções, garrafadas, mezinhas, limpeza ou sacudimento, despachos e

outros expedientes utilizados para prevenir, cuidar de problemas físicos e/ou

espirituais, na maior parte das vezes advém de uma ordem perdida, em

desequilíbrio. Por esse princípio, os “especialistas” nestas artes de curar têm a

responsabilidade de eliminar as causas e consequentemente os distúrbios. E

se houver ruptura na “ordem”, mesmo que recomposta, ela precisa ter uma

significação; e esta, não raro será encontrada no plano do simbólico,

sobrenatural.  Conforme Alberto Quintana:

Se o sagrado aparece naqueles lugares onde existe, como já dissemos, uma

falta de significação originada por uma quebra na organização simbólica, é

de pensar que cada vez que surge a doença, vai também surgir a falta de

sentido, o sobrenatural, o sagrado e, portanto, a necessidade do rito como

forma da dar conta desse sagrado.120

Estas considerações são importantes porque tocam em pontos

fundamentais desta pesquisa: a eficácia dessas terapêuticas tradicionais. E

para apreendê-la, uma vez que não nos detemos se elas têm ou não

comprovação científica, importa que suas funções extrapolem o orgânico, o

biológico, e imponham a recomposição do universo simbólico, também afetado

com o surgimento da doença.

Essa medicina tradicional e a medicina acadêmica, em determinados

momentos, trilharam caminhos distintos e afastados quanto ao uso de

processos mágico-religiosos para tratar da saúde. Consequentemente

A medicina acredita que não precisa de meios simbólicos para intermediar o

real, pois ela se crê portadora de meios técnicos para dominá-lo. Ela substitui

a intenção de dar um sentido ao mundo pela pretensão de controlá-lo. Assim,

ela se convence de que por intermédio do positivismo obteve o controle

sobre a doença e a morte; quando, na realidade, somente perdeu o domínio

sobre o universo simbólico.121

                                                
120 QUINTANA, Alberto M. op. oit. p.34.
121 Idem. P 38.
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Vale lembrar, no entanto, que esse conflito entre estas duas formas de

terapêutica faz vir à tona algo que é pontual, nesta presença ou não de sentido

e que está diretamente relacionada ao universo cultural da população

envolvida. Mesmo essa “ausência de sentido”, por parte da medicina oficial,

não significa o não-reconhecimento absoluto dessas terapêuticas. Ângela

Lühning chama a atenção que:

Se as folhas não fizessem efeito, se realmente só fossem charlatanice, não

precisaria perder-se uma palavra falando sobre o assunto, deixando vender e

comprar quem bem quisesse. Porém, parece que é justamente o contrário,

apesar de negar e ridicularizar os conhecimentos sobre as folhas, sabe-se da

eficácia destas, o que faz delas um alvo de acusações. As campanhas de

caráter pejorativo explicam-se exatamente pelo poder que as plantas têm, e

por isso usa-se uma estratégia toda formada contra esse conhecimento.122

A autora, trabalhando com a tensão entre saber-fazeres empíricos e um

erudito oficial, salienta que o problema é menos o perigo real que o uso das

plantas representa, como as velhas acusações de não serem adequadamente

manipuladas – pois podem criar fungos, não ser possível estabelecer

corretamente a dosagem das plantas a serem utilizadas e assim obter-se o

controle de sua eficácia – do que o efetivo medo que as instituições querem

que as pessoas tenham. Daí, desqualificarem os conhecimentos tradicionais,

dizendo que foi transmitido por pessoas analfabetas, ignorando o fato que

sabedoria não se adquire somente com o estudo erudito”.123

Quanto à questão da eficácia dessas terapêuticas tradicionais,

retornando a seu aspecto mais instigante, que refere-se a sua atuação no

plano do sagrado, trazemos argumentos com mais atenção à “eficácia

simbólica” como foi pensada  por Levi-Strauss e tem sido utilizada como

categoria analítica para o estudo das terapêuticas tradicionais, onde o controle

do universo mágico-religioso torna-se fundamental no cotidiano de

                                                
122 LÜHNING, ANGELA. Ewé: as plantas brasileiras e seus parentes africanos. In CAROSO, Carlos e
BACELAR, Jéferson. (orgs.). Faces da tradição afro-brasileira. Religiosidade, sincretismo, anti-
sincretismo, reafricanização, práticas terapêuticas, etnobotânica e comida. Rio de Janeiro, Pallas;
Salvador, CEAO, 1999.

123 Idem, p.313.
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determinadas comunidades. Tema que muito tem instigado o trabalho de

antropólogos, e por que não dizer, também de historiadores:

Existe, inicialmente, a crença do feiticeiro na eficácia de suas técnicas; em

seguida, a crença do doente que ele cura, ou da vítima que ele persegue, no

poder do próprio feiticeiro; finalmente, a confiança e as exigências da opinião

coletiva, que formam a cada instante uma espécie de campo de gravitação

no seio do qual se definem e se situam as relações entre feiticeiro e aqueles

que ele enfeitiça.124

Trabalhando esta perspectiva temos, entre nós, estudiosos como Acácio

Almeida dos Santos125, que enfatiza a importância das narrativas do povo de

santo pois revelam, sincronicamente, o ponto de vista dos iniciados e da cultura

na qual estão inseridos. Para apreender a eficácia da magia pela voz de quem

constitui e é constituído nesse universo mágico-religioso, temos o relato do

babalorixá Francisco de Oxum, lembrando quando foi procurado por uma

senhora que tinha uma ferida na perna há 15 anos, estando desenganada

pelos médicos quanto a qualquer expectativa de cura:

Eles querem cortar minha perna e eu não acho justo. Eu acredito muito em

Deus, e acho que Deus, se ele quisesse que eu nascesse sem perna, ele

levaria a nascer sem perna, se ele me deu (...), não sei como é que vai ser, e

me mandaram aqui.

Então eu como sou baiano retado, ousado, né? Mandaram a senhora vir aqui

prá quê? A senhora já teve em tantos médicos?

É pai Francisco, me mandaram, me mandaram porque o senhor recebe um

caboclo Pena Branca e Pena Branca vai dar algum remédio.126

Foram marcados dia e hora para esta senhora comparecer à sessão de

caboclo. Quando ela chegou, o babalorixá, no dizer dele, estava “acordado”

defumando127 a casa, abrindo a casa. Logo após chegou seu “Pena Branca”:

                                                
124 LEVI-STRAUSS, Claude. O feiticeiro e sua magia. In Antropologia Estrutural. Rio de Janeiro,
Tempo Brasileiro, 1985, p.194.
125 SANTOS, Acácio Sidinei Almeida. op. cit.
126 João Francisco Lima.
127 “Defumando”. Esta referência a ação do “sacudimento” muito antes da sessão é reveladora da
importância de “limpar”, purificar ritualmente o ambiente. Tal procedimento pode ser feito também no
corpo dos membros da comunidade.
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Ele chegou mais tarde, aí já não era consciência minha, já que me contaram.

Ele sambou, fumou o charuto dele, brincou com uns, fez piada com outros,

brigou com outros, porque quando seu Pena Branca vem, ele mais briga do

qualquer outra coisa. É coisa de pai mesmo consertando alguma coisa que

não está legal.128

Estar “acordado” tem o mesmo significado de não estar em transe.

Conforme Armando Vallado, sacerdote do Ilê Axé Yemonjá Orunkoré Ogum, é

no momento que está em transe, que o filho-de-santo, independente de sua

posição no candomblé, vivencia o orixá. “Ao vivenciar a divindade, todos os

membros da comunidade o reverenciarão”129, ocorrendo uma inversão na

hierarquia dos cargos da religião. É a vivencia na comunidade que torna o

sacerdote apto a entender o papel vivido no momento do transe:

Não importa a manifestação, importa é que os orixás retornam ao seu meio

social, já que sua representação simbólica está contida dentro daquele

espaço religioso, isto é, no peji. O meio social religioso é o campo de

atuação do orixá individualizado no peji, ele traz suas mensagens, sua

manifestação de dueto e de justiça. Em muitas situações o orixá em transe

julgará os procedimentos de seus seguidores, ditará as normas e preceitos a

serem seguidos, enfim, estará propiciando a seus filhos que vivenciem com

unidade seus mitos e ritos. 130

Voltando ao caso da senhora com a ferida na perna, o caboclo “Pena

Branca” incumbiu o babalorixá Francisco de Oxum, o “seu menino”, para

efetivar o tratamento prescrito:

Ele chegou, pediu prá ela desnudar a perna, diz que bateu e disse que quem

vai curar é meu menino. E ela disse: Seu Pena Branca, o senhor vai me

desculpar mas já falei com seu menino e ele disse que eu falasse com o

senhor, porque eu já tô há 16 anos, já passei por tantos terreiros, por tantos

pais-de-santo, já passei por tantos médicos (...) acabou a sessão ela disse

__ Olha eu quero falar a respeito da minha perna porque seu Pena Branca

deixou o recado, aí eu me reservo o direito que depois que “acordo” do santo

                                                
128 João Francisco Lima.
129 VALLADO, Armando. O sacerdote em face da renovação do candomblé. In CAROSO, Carlos e
BACELAR, Jéferson. (orgs.). Faces da tradição afro-brasileira. Religiosidade, sincretismo, anti-
sincretismo, reafricanização, práticas terapêuticas, etnobotânica e comida. Rio de Janeiro, Pallas;
Salvador, CEAO, 1999.

130 Idem, p. 145.
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não falar sobre o que aconteceu, até pelo respeito ao momento que tava

afastado da minha consciência prá voltar aos poucos.131

Importa ter presente, conforme Acácio Santos lembra, “as narrativas

sobre feitiçaria atestam que após ter sido desencadeada, a sua suspensão só

será possível pelo ato de intervenção de agentes mágicos capazes de fazer

cessar o processo”132. Ainda vale lembrar que, recuperar a saúde, implica em

restaurar a ordem perdida por conta de algum malefício. Com estas ressalvas,

retornamos à narrativa de pai Francisco de Oxum:

Aí fui nos búzios, olha alguém aí, assim, assim, assim. O que quer que eu

faço aí. Quem disse o que eu tinha de fazer foi Exu. Exu veio e disse assim:

ela pisou em feitiço. Pisou em ebó (...) Faça esse, e esse ebó primeiro,

depois você pega folha da corça, folha da fortuna e a folha da aroeira faça

uma infusão, no jogo Exu me disse isso, mas primeiro você faz esse ebó,

porque ela pisou. Mandaram uma coisa prá ela e ela pisou. (...)133

Vários momentos desse depoimento merecem destaque, começando

por dizer que na sessão de caboclo ocorre muito o poder do pai ou mãe-de-

santo para diagnosticar problemas e prescrever os respectivos tratamentos. No

caso dessa senhora, podemos perceber, houve necessidade, pela gravidade

do problema, que a suplicante dissesse já ter recorrido a vários médicos e

outros terreiros, carecendo de atendimento mais especializado, no quarto de

consulta, ou quarto de segredo. Conforme Francisco de Oxum. Depois, se foi

feitiço, só seria possível a cura por meio da religião. Só outro ebó, e só depois

o tratamento com as folhas, teria eficácia:

Depois dos ebós e o sumo com essas três folhas mandei ela molhar um dia

sim um dia não (...) A partir do sexto dia em diante a mancha preta estava se

desfazendo, então eu fiquei cinco meses fazendo aquele sumo. Ela acabava

e eu fazia. Porque eu não mandei ela mesma fazer? Porque eu acredito que

não era só as folhas. Era as rezas, a minha mão ali cantando, cantando as

coisas que, não se pode dar um banho sem que ele seja louvado, entendeu?

(...) Babalorixá nenhum tem o poder, quem tem o poder é as folhas. Nós

conhecemos, que é diferente. Uma coisa é você conhecer, outra coisa é ser

                                                
131 João Francisco Lima.
132  Acácio Sidinei Almeida. op. cit.
133 João Francisco Lima Filho.
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o poder. Eu não sou o poder, eu sou a pessoa que manipula através do meu

conhecimento o poder que existe na natureza através dos orixás.134

Não é possível perder de vista, em sua narrativa: “Quem disse o que se

devia fazer foi Exu”. Em tratando de eficácia pela magia, valem algumas

considerações. Sem nos prendermos ao movimento de demonização da figura

de Exu, especialmente pela influência do cristianismo, ontem pela vertente

católica, hoje violentamente atacado pelos pentecostalistas, que por tabela

agridem a religião afro-ascendente como um todo, voltemos ao que nos

interessa: por que Exu? Conforme as tradições terapêuticas religiosas no

candomblé, a ação de Exu é “reconhecida por suas rapidez e eficácia tanto em

provocar quanto em resolver problemas”.135

Vale lembrar que no capítulo “Envenenamento por Feitiço”, Zé de Ogum

fora acusado de matar Florisvaldo Alcântara e se comprometera a desmanchar

o feitiço com, entre outras coisas, colocando um retrato do doente embaixo de

uma caveira de defunto aos pés de Exu. Conforme Rodrigues e Caroso, a

capacidade de cura de Exú expressa-se pela crença comum, entre os adeptos,

de que “o que Exu bota somente ele pode tirar, delimitando, assim, um campo

exclusivo para sua atuação terapêutica, ou seja, o de resolver os problemas de

saúde decorrentes de sua influência”136.

Não por acaso o primeiro expediente foi fazer um ebó. A popularidade

de Exú cria uma grande demanda por seus serviços, seja em casa de culto,

seja em seu território ou domínios desconhecidos, como lembram Rodrigues e

Caroso, em relação às “encruzilhadas, cemitérios e outros lugares envoltos em

aura de mistérios”137. É brincalhão, mas também vingativo, o que faz os

adeptos da religião darem-lhe tratamento ambivalente: admiração e respeito,

aliados a um certo temor a tudo que lhe esteja relacionado. Sedução e rejeição.

                                                
134 Idem.
135 RODRIGUES, Núbia E CAROSO, Carlos. Exu na tradição religiosa afro-brasileira. In CAROSO,
Carlos e BACELAR, Jéferson. (orgs.). Faces da tradição afro-brasileira. Religiosidade, sincretismo,
anti-sincretismo, reafricanização, práticas terapêuticas, etnobotânica e comida. Rio de Janeiro, Pallas;
Salvador, CEAO, 1999, p.242.

136 Idem, p.242.
137 Idem.
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Quando o babalorixá Francisco de Oxum relata que não é o poderoso,

mas a pessoa que manipula – por meio de seu conhecimento o poder que

existe na natureza através dos orixás –, traduz e expressa o que existe de mais

profundo nas cosmogonias e cosmologias de culturas africanas. A iniciação no

candomblé, conforme Souza Júnior, vai além do banalizado entendimento de

que seja uma revelação de conhecimentos rituais ou de mistérios escondidos.

No depoimento do babalorixá Francisco de Oxum apreende-se também,

entre os iniciados, a forte relação entre humanos e os orixás. Ruy do Carmo

Povoas reforça;

Para além deles, com o próprio destino, descrito através do sistema oracular

que se baseia nos odu de ifá, o orixá da adivinhação. Paralelo a isso, corre

um sistema de relações com os ancestrais dos quais se herdou a vida, o

orixá, o axé e as marcas mais profundas que constituem a personalidade e o

estar no mundo. 138   

Conforme depoimento do babalorixá Francisco de Oxum, “todo bom

lessé orixá (...) é a pessoa que parte ao culto dos orixás”. E Souza Júnior

corrobora, lembrando que a iniciação torna as pessoas lessé orixá, altares

vivos dos orixás. “Trata-se de uma experiência vivida, experimentada, sentida

por cada pessoa em particular; em segundo lugar porque cada terreiro a realiza

de acordo com sua história e com suas necessidades”139

Esse contexto mágico-religioso não pode ser apreendido como via de

mão única. Conforme Ruy Povoas, “entende-se que uma relação binária se

estabelece: o terreiro sabe que pode curar e tratar; as pessoas sabem que

podem ser curadas e tratadas pelo terreiro”. Uma fronteira, no entanto, se

levanta entre curar e tratar, pois enquanto a primeira ação poderá ser efetuada

a qualquer instante (até mesmo numa simples consulta), a segunda exige uma

elaboração mais detalhada, uma seqüência de procedimentos, ou até um

acompanhamento prolongado.140

                                                
138 PÓVOAS, Ruy do Carmo. Dentro do quarto. In CAROSO, Carlos e BACELAR, Jéferson. (orgs.).
Faces da tradição afro-brasileira. Religiosidade, sincretismo, anti-sincretismo, reafricanização, práticas
terapêuticas, etnobotânica e comida. Rio de Janeiro, Pallas; Salvador, CEAO, 1999, p.215.

139 SOUZA JÚNIOR, Vilson Caetano. op. cit.  p.129.
140 140 PÓVOAS, Ruy do Carmo. op. cit. p. 223/224.
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Ou seja, a visão de mundo simbolizada por meio do axé – a força vital, a

energia da vida – não pode ser apreendida divorciada da saúde, pois segundo

Kelly Oliveira,

“sendo ela uma força, pode aumentar ou diminuir, levando ao equilíbrio ou

desequilíbrio do indivíduo, o que faz com que as religiões afro-brasileiras

reúnam, ao mesmo tempo, um repertório simbólico e real de alternativas de

informação, assistência na prática de lidar com a saúde e com a

educação...141

Para Helena Theodoro Lopes, essa religião, apoiada em força suprema,

gera todas as coisas e abaixo delas existem e são situadas as forças da

natureza e o espírito dos antepassados. “Para essa religião o maior bem da

existência é a força vital (axé para os nagô), que se reflete em todo o modo de

ser e de agir do africano negro”142

Ainda vale destacar no depoimento do babalorixá Francisco de Oxum a

magicidade exercida sobre as folhas: “Não era só as folhas, era as rezas, a

minha mão ali”. O que nos reporta, mais uma vez a Acácio Santos: E “nesse

contexto a palavra, símbolo eficaz e força criadora que faz eficazes as ações

sobre as quais é pronunciada, capaz de produzir efeitos e influir noutros seres

realizando a participação vital, seja talvez o principal elemento da feitiçaria”143.

Todo o cuidado deve ser observado quando a palavra é proferida. Tanto

pode ser fator de harmonia; como desencadear o desequilíbrio das forças da

natureza e sua relação com os homens. Tanto pode ordenar; como

desordenar. No ritual da colheita cada folha, como lembra Bonvini144, deve ser

cumprimentada com palavras rituais específicas que as tornam sagradas. Não

por acaso quando se realiza o ofó, não sendo encontrada a folha desejada, é

substituída por outra mais ou menos semelhante. Se proferidas as palavras

rituais corretas, a planta assume a mesma força da que foi substituída. Bonvini

                                                
141 OLIVEIRA, KELLY E outros. Corpos fechados, protegidos e abençoados: um olhar para as religiões
afro e sexualidade. In SILVA, José Marmo (org.). Religiões afro-brasileiras e saúde. São Luis, Projeto
Ató-Ire: Centro de Cultura Negra do Maranhão, 2003, p.80.
142 LOPES, Helena Theodoro. Religiões negras de origem banto, particularmente a umbanda, no Rio de
Janeiro. In Culturas africanas. Documentos da Reunião de peritos sobre “as sobrevivências das tradições
religiosas Africanas nas Caraíbas e na América Latina”. São Luís, UNESCO, 1985.
143 SANTOS, Acácio S. Almeida. op. cit.p. 158.
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considera que o mesmo pode ocorrer com animais sacrificados. Desde que

seja cantado o cântico específico de determinado animal, na falta dele, na hora

do sacrifício pode ser substituído por outro.

Deoscoredes M. dos Santos e Juana Elbein dos Santos enfatizam que a

palavra carrega a experiência, o hálito, a história pessoal, os gestos, a

respiração, dos mais antigos aos mais novos, de geração à geração.145 E

acentuam: só torna-se importante na medida em que é som, símbolo proferido,

cantando, sonorizando, pronunciado, reafirmando essa perspectiva:

“cada palavra é única. Pronunciada, preenche uma função e desaparece. O

símbolo semântico ao realizar-se em palavras, se renova; cada repetição é

um renascimento (...) Pronunciadas no momento propício induzem a ação. A

invocação se apóia nesse poder dinâmico do som. Os textos proferidos,

cantados, recitados, estão investidos desse poder.146

A palavra proferida, nas tradições de oralidade, mais do que

“sobrevivência”, possibilitam a efetiva existência desse universo simbólico,

permanentemente recriado e ressignificado em Salvador. E essa forma de

estar e viver o mundo foi, sem dúvida, produto cultural de afro-descendentes

em diáspora. Conforme Bonvini, antes da tradição oral afro-brasileira ter-se

enfraquecido frente às condições históricas particularmente desfavoráveis àsua

manutenção, frente à adversidade, preservou e preserva uma excepcional

vitalidade. Não só pela própria e consciente vontade dos negros em abraçá-la e

vive-la como elemento identitário, reafirmando sua condição de sujeitos da

história, mas também em razão da “noção africana da palavra ser a sua

inserção no universo mágico-religioso”.147

                                                                                                                                              
144 BONVINI, Emílio. Tradição oral afro-brasileira. As razões de uma vitalidade. In Revista Projeto
História do Programa de Estudos Pós-Graduados da PUC-SP, nº 22, p.28.
145 SANTOS, Deoscoredes M dos e SANTOS, Juana Elbein dos. A cultura nagô no Brasil: memória e
continuidade. In Culturas africanas. Documentos da Reunião de peritos sobre “as sobrevivências das
tradições religiosas Africanas nas Caraíbas e na América Latina”. São Luís, UNESCO, 1985, 242.
146 Idem, p.242 e 244.
147 BONVINI, Emílio. op. cit. p. 47.
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O repor de zonas de turbulências e de convergências

Zona de convergência onde elementos identitários, em relação à

utilização das folhas, de forma simbólica ou não, entrecruzam em Salvador

coletores, vendedores, diversos usuários dos gêneros em questão,

rezadeiro(a)s, pais e mães-de-santo, constituindo redes de solidariedade que

se expandem, transversalmente, independente de interseções físicas no âmbito

da metrópole negra, Salvador. A distância entre o que é estabelecido em forma

de lei (ver entre os apêndices os artigos da Constituição Federal de 1988 e do

Código Penal em vigor) e o que não é cumprido ou interpretado de forma a

banalizar e minimizar os casos de conflito e de violência frente a expressões de

religiões de matrizes africanas ganha, particularmente, a partir dos setenta do

século passado, uma nova temporalidade histórica e novos atores sociais

entram em cena.

Se nos anos setenta, baliza desta pesquisa iniciada em torno dos anos

cinqüenta, notamos uma postura de menos ataque por parte da Igreja Católica,

até por conta do contexto histórico da contracultura, bem como o decreto do

Governador Roberto Santos, de 1976 (ver no Apêndice), garantindo a liberdade

de culto para as religiões afroascendentes148 (embora a Constituição Federal já

o estabelecesse, na Bahia, as casas desse culto eram obrigadas a registro e

obtenção de licença junto às Delegacias Policiais), emergem novos ataques.

Não menos violentos, partem dos pentecostais frente dificuldades que os

representantes de cultos afro-brasileiros e comunidade como um todo, têm de

encaminhar suas denúncias e formas de enfrentamento.

                                                
148 Jocélio Teles dos Santos informa que a partir daí emergiram novas tensões. Agora dentro da própria
comunidade de santo. A Federação Baiana do Culto Afro-brasileiro – Febacab passou a reivindicar para si
o papel até então exercido pelo Estado, o que encontrou ressonância na imprensa e respaldo no poder
público, a exemplo da parceria com o Juizado de Menores para proibir a entrada de menores, mesmo
acompanhados nos rituais e barracão. Interdição que estende-se também à iniciação. Impunha também a
filiação e cadastro na Instituição. A denúncia de que o órgão fere a autonomia dos terreiros, ainda hoje
suscita resistências, especialmente por parte dos terreiros tradicionais. Ver SANTOS, Jocélio Teles dos. O
poder da cultura e a cultura no poder. A disputa simbólica da herança cultural negra no Brasil.
Salvador, EDUFBA, 2005.
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Rafael Oliveira149 destaca que os órgãos públicos enfrentam os casos

dessa ordem de agressão religiosa como meros casos de “competição

religiosa” e, coerentes com a mentalidade predominante na sociedade

capitalista, a tensão –, fruto da intolerância religiosa –, tem sido deslocada para

o entendimento de ser problema de “mercado”. Esse mercado religioso

expressa, a nosso ver, o entrecruzamento de religiões e interesses sócio-

culturais, tensionando variados sistemas mágico-religiosos e percepções de

mundo e de vida. Nesse campo de disputas, nas lutas entre o “bem e o mal”,

as religiões de matrizes africanas vêm tornando-se alvo privilegiado dos

agentes pentecostais. Grosso modo, para estes agentes, como argumenta

Carlos Rodrigues Brandão, quando a origem do mal é física, clínica e de

doença conhecida, deve ser curada por meios médicos e com a ajuda religiosa,

por meio de orações e benzenções; quando a origem do mal é social, física ou

psíquica, é exclusivamente sobrenatural e a solução deve ser buscada no

âmbito das relações socais e simbólicas. Quem é o causador do mal? Quem

deve ser então combatido?

Os próprios espíritos demoníacos – uma das infinitas pessoas maléficas e

identidades malditas de Satanás e seus subalternos infernais – iludem

aqueles a quem possuem, ou sobre quem fazem o mal, atribuindo a si

mesmos a figura e a identidade de um morto qualquer, um orixá, ou de um

ser “falange da umbanda”, enfim de um qualquer ser não-natural mas

também não infernal, cuja existência como ser imaginado os pentecostais

não negam, mas cuja realidade em si, e não nos demônios, é parte de sua

sagacidade demoníaca, afirmam.150

Conforme essa lógica da intolerância, querendo legitimar sua ação

persecutória do “mal”, as práticas religiosas de matrizes africanas são

consideradas obras do “mal”, mesmo quando seus representantes agem ou se

“anunciam” como sacerdotes:

Tudo o que se realiza em congas e terreiros , em casa de curandeiros e

lugares semelhantes é obra do mal e, mesmo quando age qualquer um

desses agentes feiticeiros, inclusive os que se anunciam como sacerdotes

                                                
149 OLIVEIRA, Rafael Soares. Contra a intolerância religiosa no Brasil hoje. In OLIVEIRA, Rafael
Soares de (org.). Diálogos fraternos contra a intolerância religiosa. Rio de Janeiro, DP&A, 2003.
150 BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Festim dos bruxos, São Paulo, Ícone; Campinas, UNICAMP,1987,
p.53.
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legítimos de uma forma de religião acreditada socialmente ou em busca de

sua credibilidade no campo simbólico de distribuição de saber e poder

religioso, quem dirige sobrenaturalmente os seus trabalhos são demônios e

quem os dirige socialmente são seus agentes terrenos.151

Como é sabido, demonizar vivências religiosas fora do catolicismo foi

prática da Igreja Católica desde os tempos da colonização. Os sacerdotes

indígenas, bem como os africanos sofreram forte perseguição na tentativa de

terem sufocadas suas formas de expressarem suas experiências religiosas.

Tanto as práticas indígenas quanto as de origem africana vivenciam o transe

enquanto meio de comunicação com o sagrado em seus universos culturais.

Como argumenta Brandão:

Atenção: tal como a doutrina católica tradicional, também os protestantes e

pentecostais acreditam na possibilidade de incorporação de um ser celestial

ou demoníaco na pessoa de um humano vivo. Mas não se reconhecem em

absoluto como religiões de possessão, porque recusam-se a usar o rito e o

poder da incorporação de qualquer espírito como recurso de trabalho

religioso. Porque fora a possessão do crente pelo Espírito Santo (e aí

também os pentecostais rolam no chão, falam línguas estranhas e se

reconhecem possuídos), acreditam, como vimos, que toda a outra possessão

é não só maléfica, como definitivamente demoníaca.152

Ou seja, quem não é incorporado pelo Espírito Santo, privilégio dos

“eleitos”, só pode estar possuído por algum demônio e, no caso, precisa ser

devidamente exorcizado. Em Salvador, o proselitismo dessas igrejas tem como

principal enfoque a diabolizaçao de outros cultos. Para Ordep Serra:

No presente, verifica-se o avanço das novas igrejas na Bahia, no nicho do

candomblé. Este é o alvo central de sua campanha, de sua guerra. Os

pregadores dizem claramente que a Bahia está tomada pelo Diabo, e dão

como prova disso a força do culto dos orixás em Salvador. Apontam os

“feiticeiros” do candomblé como representantes do demônio.153

                                                
151 Idem, p.53/54.
152 Idem, p.54.
153 SERRA, Ordep. O candomblé e a intolerância religiosa. In OLIVEIRA, Rafael Soares. Contra a
intolerância religiosa no Brasil hoje. In OLIVEIRA, Rafael Soares de (org.). Diálogos fraternos contra a
intolerância religiosa. Rio de Janeiro, DP&A, 2003, p. 55.
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Ante tantas e novas agressões, têm-se observado que o candomblé

pouco tem reagido, questão que nos ateremos adiante. Por agora importa

responder a uma indagação: Como esse novo personagem religioso, o

pentecostalismo entra em cena? Muito contribuíram, para dar resposta a uma

série de questões acerca da presença do pentecostalismo no Brasil, trabalhos

realizados por Carlos Rodrigues Brandão, Ordep Serra, Rafael Soares de

Oliveira, Adilson José Francisco e Regina Reyes Novais. Esta última esclarece

que, diferente dos protestantes históricos, cuja origem remonta à Europa do

século XVI, em resultado dos movimentos reformistas, os pentecostais

formaram-se nos Estados Unidos, no século XX:

De maneira geral, os pentecostais partilham da espera de uma segunda

vinda de Cristo e acreditam ter acesso, no dia-a-dia, aos dons e carismas do

Espírito Santo. À ação do Espírito Santo atribuem curas dos males do corpo

e da alma. Em suas igrejas, os pentecostais se expressam religiosamente

através de palmas, do falar em línguas estranhas (glossolalia), dos

rumorosos louvores e evocações, dos peculiares movimentos corporais, dos

exorcismos.154

Ainda conforme Regina Novais, o pentecostalismo já nasce

transnacional. Em 1910 foi criada a Congregação Cristã do Brasil, em Recife, e

a Assembléia de Deus, em 1911, no Pará. Expandiram-se significativamente e,

nos meados do século passado, já constituíam-se em alvo de preocupações da

Igreja Católica, que “alertava” para os perigos das heresias modernas: o

espiritismo, o pentecostalismo e a maçonaria. Protestantes históricos também

se interessaram pelo tema:

Na verdade, nos anos de 1960 e 1970, as explicações – produzidas na

academia e/ou nos espaços de igrejas – convergiram. Não escaparam aos

paradigmas desenvolvimentistas disponíveis na época para caracterizar o

“atraso” da América Latina. Ou seja, o êxodo rural, o “inchamento” das

cidades, a falta de urbanização explicariam tanto o crescimento pentecostal

quanto o conservadorismo/alienação de seus membros.155

                                                
154 NOVAIS, Regina Reyes. Pentecostalismo, política, mídia e favela. In VALLA, Victor Vicent (org.).
Religião e cultura popular. Rio de Janeiro, DP&A, 2001, p.43.
155 Idem, p. 45.
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Nesse período tornaram-se predominantes no Norte e Nordeste. De

1950 a 70 expandiram-se principalmente para São Paulo, coincidindo com a

urbanização e a sociedade de massas e, ainda conforme, Novais, com a

criação da Igreja Quadrangular e Brasil para Cristo e Deus é Amor. A partir dos

anos setenta, o cenário principal foi o Rio de Janeiro e o contexto histórico era

o do modelo tecnocrático de desenvolvimento e a falência do “milagre

econômico”, destacando-se a Igreja Universal do Reino de Deus, fundada em

1977, e a Igreja Internacional da Graça de Deus, fundada em 1980.

Nos anos de 1990 torna-se flagrante a expansão, a afirmação e

visibilidade social do pentecostalismo no Brasil. Presentes, particularmente,

nos meios de comunicação e nas áreas de população mais carentes do país,

como as favelas. Embora não esteja delineado no horizonte do historiador

emitir apreciações sobre o valor teológico das religiões, constitui nossa tarefa

“escovar a história à contrapelo”156,  buscando  apreender como a presença do

sagrado constitui modos de vida de determinados grupos sociais, analisando

suas representações culturais, sua correspondência em práticas socais vividas

e ainda, como os seguidores de diferentes religiões interagem em seus

espaços sócio-culturais. E última questão é a que mais diretamente nos

interessa.

Vivenciamos um novo campo de tensões em Salvador, onde o

pentecostalismo não só confronta, mas ataca violentamente o candomblé. Pelo

que antropólogos avaliam, como Ordep Serra, esta situação historicamente

nova tem impedido reações mais contundentes pelos adeptos do candomblé. A

este novo discurso, culturalmente racista, mas ressignificado e mais

eficazmente divulgado pelo controle que essas agências religiosas têm dos

meios de comunicação de massa e nos momentos de culto, em seus templos

são veiculados explícitas agressões ao povo de santo. Conforme o citado

antropólogo: “E o impacto hostil atinge-o de modo especial, aprofundando uma

rejeição racista voltada contra um de seus traços característicos: a maneira

como seu rito reforça e consagra a identidade negra”.157

                                                
156 BENJAMIN, Walter. Magia e Técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura.
São Paulo, Brasiliense, 1994.
157 SERRA, Ordep. op. cit. p. 55.
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O que se tem observado é que a tais embates, os seguidores do

candomblé e outras religiões de matrizes africanas não respondem no mesmo

modo, nem do mesmo nível. Um dos fatores de fragilidade, frente a esses

ataques, deve-se buscar no âmbito da cultura. Por tradição, o proselitismo não

faz parte do candomblé. Normalmente, é o necessitado quem procura seus

cuidados, como no dizer de Laércio Sacramento, Tatá de Inkice no Terreiro

Jauá:

O filho-de-santo ou o cliente fica preso, fica sozinho, a mercê do assédio dos

evangélicos, esses aproveitadores da fragilidade alheia. É bom atentarmos

para isso e fazermos uma autocrítica, não para fazer proselitismo nem para

tentar trazer ninguém para o candomblé, mas para dizer àqueles que

acreditam em Oxosse ou Mutalambô: “Olha, eu sou do candomblé, Oxosse

está do seu lado, Mutalambô está do seu lado, Lemba não o abandonou”. A

verdade é que os adeptos do candomblé que, hoje, estão nos presídios, nos

hospitais, se sentem abandonados por nós.158

Os representantes da religião ficam “encastelados à espera de que

sejam procurados, e não vão ao encontro aos necessidades ou dos

necessitados, o que, para ele constitui uma brecha perigosa”159.  Carlos

Brandão chama a atenção para outro fator de fragilidade na relação desigual

do teor das acusações desse conflito, “não correspondência em outro pólo, ou

seja, o silêncio por parte dos seguidores dos cultos de possessão”:

É exatamente essa não-resposta à acusação teológica e ética com que as

agências religiosas cristãs pretendem estabelecer o código religioso que

ilegítima os cultos de possessão, o que lhes serve como contraprova da

própria ilegitimidade de tais grupos enquanto sistemas de religião –

argumenta-se que, se eles fossem religiosamente legítimos e eticamente

irrepreensíveis, teriam o que dizer, teriam como argumentar a sua

legitimidade.160

Ainda conforme Brandão, o calar-se por parte dos agentes das religiões

afro-brasileiras é entendido como uma fuga da luta e inerente à própria história

                                                
158 SACRAMENTO, Laércio. Candomblé e medicina tradicional: uma integração possível. In SILVA,
José Marmo (org.). Religiões afro-brasileiras e saúde. São Luis, Projeto Ató-Ire: Centro de Cultura Negra
do Maranhão, 2003, p. 39.
159 Idem.
160 BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Op. Cit. P. 62.
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do cristianismo, por não serem nem sacerdotes nem profetas. E por não serem

“sujeitos de religião” não dispõem, como no código e na lógica das religiões

eurocêntricas, dos argumentos da fé que pudessem estruturar sua defesa.

“São feiticeiros, profanadores da religião através de pactos de perversão com

as próprias forças do mal”.161 O silêncio é a prova irrefutável da culpa, e assim

realizam ritos que, para Ordep Serra, têm como principal função “exorcismos

brutais, recurso dramático usado para diabolizar os centros que perseguem e

parasitam”.162

O candomblé constituiu-se culturalmente como uma religião não

dogmática, nunca reivindicou qualquer monopólio de verdade. “Consagraram

assim, uma mentalidade que admite e acolhe a diferença”, que segundo Serra,

representa uma autêntica conquista civilizatória, agora ameaçada pelas

agressões do referido fanatismo. Atacar as religiões de matrizes africanas

torna-se, até mesmo, estratégico. Se elas não são mais fruto de

comportamento “atávico”, discurso respaldado no racismo, que se queria com

fundamentação biológica, nota-se agora a fundamentação de um racismo

eminentemente cultural. Demonizam as entidades das religiões africanas, até

porque o “rebanho” dessas igrejas pentecostais, em Salvador, cresce em

função da conversão de grande parte da população de baixa renda,

especialmente em resultado do proselitismo que é propagado, atacando

religiões de matrizes africanas.

Os adeptos do candomblé e da umbanda travam nova luta, recriando e

renovando seus espaços de defesa a essas novas formas de perseguição e

criminalização: quer pela religião, pela música, dança e outras expressões

culturais; quer pela conquista e ocupação nos espaços acadêmicos e na vida

política em nossa sociedade; quer pelas possibilidade de, enfim conquistar,

efetivamente, a condição de cidadania plena na sociedade, brasileira. Não

mais: “cada um em seu lugar”, como queriam que os negros estivessem, numa

condição hierarquicamente inferior na sociedade, mas sim, reconhecidas as

alteridades culturais: “todos em todo e em qualquer lugar”.

                                                
161 Idem, p. 12.
162 SERRA, Ordep. Op. Cit. P. 62.
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Estas últimas palavras não têm a intenção de esgotar a discussão que

está longe, infelizmente, de ser encaminhada sem perdas e danos a universos

culturais afro-ascendentes, mas esperamos ter, ao longo deste trabalho,

sensibilizado, e assim convidar você leitor, a empreender conosco lutas contra

todas as formas de intolerância e discriminação, sejam sociais, culturais ou

raciais.
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I – Acervos Consultados

     - Arquivo Público do Estado da Bahia – APEB.

     - Arquivo Municipal de Salvador – Fundação Gregório de Matos.

     -Biblioteca Pública do Estado da Bahia.

           . Setor de Documentação Baiana

           . Setor de Periódicos

           . Setor de Recortes.

    - Instituto Geográfico e Histórico da Bahia – IGHB.

II – Fontes Orais

     - Ademir Ferreira Lima – Residente em Maçaranduba, 41 anos, há 08

trabalhando como ervanário, natural de Terra Nova. Ponto: Travessa

Salvador Pires, Mercês. Entrevista realizada em 13.10.1998. 60 minutos.

     - Antônio Moura – 82 anos, criador e vendedor de artesanato,

principalmente chapéus, rezadeiro, morador da Rua do Tororó, n º 28.

Entrevista realizada em 24.10.2004. 50 minutos.

     - Carmem Santana – 48 anos, filha de Lia Santana, reside com a

mãe. Desde a jovem trabalha como ervanária. Ponto: Largo de Dois de

julho. Entrevista realizada em 05.10.1998. 60 minutos.
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       - Cristina de Jesus – natural de Catu, 42 anos, residente na

Fazenda Coutos, trabalhava com ervas na Feira de São Joaquim e, há 9

anos é ervanária com banca na Rua Nova de São Bento, o “Beco do

Bozó”. Entrevista realizada em 05.10.1998. 60 minutos.

      - Dionísio Santana – 50 anos, filho de Lia Santana, reside com a

mãe. Possuía barraca própria, atualmente trabalha como a irmã na

banca de dona Lia. Ponto: Largo de Dois de julho. Entrevista realizada

em 05.10.1998. 60 minutos.

      - Elsa Nunes Chagas – 60 anos rezadeira, moradora no Pau Miúdo,

nº 50. Entrevista realizada em 11.03.2004. 120 minutos.

     - Eunice Farias – coletora de ervas, 39 anos, natural de Bonfim de

Feira, moradora da Palestina há 23 anos. Entrevista realizada em

03.04.2001. 60 minutos.

     - Gregória Sena Farias – coletora de ervas.  40 anos, natural de

Bonfim de Feira, moradora da Palestina há cerca de 25 anos.  Entrevista

realizada em 03.04.2001. 60 minutos.

     - João Francisco Lima– 50 anos, natural de Salvador, mais conhecido

como o babalorixá Francisco Filho de Oxum. Entrevista realizada em

08.09.2003. 120 minutos.

     - José Antônio de Souza – vendedor de erva e produtos naturais, 65

anos, morador da Palestina há 30 anos. Entrevista realizada em

04.04.2001. 50 minutos.

       - Júlio César Faria – ajudante de pedreiro e eventual coletor de

folhas. 41 anos de idade. Natural de Bonfim de Feira, morador da

Palestina há 23 anos. Entrevista realizada em 03.04.2001. 60 minutos.

      - Lia Santana – viúva, residente em Cosme de Farias. Disse ter mais

de 70 anos. Não precisou a idade. Cerca de 50 exercendo a atividade de
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ervanária. Trabalhava com o marido, também ervanário. Ponto: Largo de

Dois de julho. Entrevista realizada em 05.10.1998. 60 minutos.

    - Lúcia Bispo de Jesus – coletora de ervas, 46 anos, natural de

Conceição de Almeida, moradora da Palestina há 21 anos. – coletora de

ervas, 39 anos, natural de Bonfim de Feira, moradora da Palestina há 23

anos. Entrevista realizada em 03.04.2001. 60 minutos.

- Maria José Menezes dos Santos, mais conhecida como “Maria

Gorda”, natural de Santa Inês, rezadeira, 65 anos de idade. Entrevista

realizada em 21 de dezembro de 2006.

-Marinalva dos Santos – coletora de ervas, 38 anos, natural de Santa

Inês, moradora da Palestina desde os 20 anos. Entrevista realizada em

04.04.2001. 50 minutos.

     - Núbia dos Santos – 22 anos, residente na Fazenda Coutos,

ervanária desde a infância, trabalhando ao lado da mãe, dona Cristina

de Jesus. Ponto: Largo de Dois de Julho. Entrevista realizada em

05.10.1998. 40 minutos.

     - Paulo Morais da Cruz – 25 anos, residente na liberdade, ervanário

desde os 14, natural de Santa Inês. Ponto: Largo de Dois de Julho.

Entrevista realizada em 05.11.1998. 60 minutos.

III – Processos Crimes

      - Arquivo Público do Estado da Bahia

           . Núcleo: Tribunal de Justiça

           . Série: Curandeirismo

            . Seção: Judiciária
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            . Interessado: Réu: ARAUJO, José Santos E/Ou Partes – Vítima:

ALCÃNTARA, Florisvaldo de.

            . Local: Salvador.

            . Período: 1965-1967.

       - Arquivo Público do Estado da Bahia

           . Núcleo: Tribunal de Justiça

           . Série: Curandeirismo

            . Seção: Judiciária

            . Interessado: Réu: FRANÇA, Lindaura Batista da Silva E/Ou

Partes – Vítima: ARÃO, Sérgio Alves e sua esposa.

            . Local: Salvador

            . Período: 1962-1964.

     - Arquivo Público do Estado da Bahia

           . Núcleo: Tribunal de Justiça

           . Série: Curandeirismo

            . Seção: Judiciária

            . Interessado: Réu: SOUZA, Iara Mendes de. /Ou Partes –

             . Local: Salvador

            . Período: 1967-1973

     - Arquivo Público do Estado da Bahia

           . Núcleo: Tribunal de Justiça
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           . Série: Curandeirismo

            . Seção: Judiciária

            . Interessado: A Justiça e/ou Partes -  Réu: João Pedro Pereira

             . Local: Conquista

            . Período: 1938.

     - Arquivo Público do Estado da Bahia

           . Núcleo: Tribunal de Justiça

           . Série: Curandeirismo

            . Seção: Judiciária

            . Interessado: Réu: SOUZA, Iara Mendes de. /Ou Partes – Vítima

– LIMA, Gregório Ferreira.

             . Local: Senhor do Bonfim

            . Período: 1947.

     - Arquivo Público do Estado da Bahia

           . Núcleo: Tribunal de Justiça

           . Série: Curandeirismo

            . Seção: Judiciária

            . Interessado: A Justiça. Réu: SOUZA, Ismael Bernardes de.E

/Ou Partes              . Local: Vitória da Conquista

            . Período: 1967-1973

     - Arquivo Público do Estado da Bahia
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           . Núcleo: Tribunal de Justiça

           . Série: Curandeirismo

            . Seção: Judiciária

            . Interessado: Réu: SOUZA, José Gonçalves  de. /Ou Partes –

             . Local: Campo Formoso

            . Período: 1924.

IV – Memorialistas

      - FRANCO, Tasso – A cidade da Bahia: crônicas. Salvador,

Fundação Casa Jorge Amado, 2002.

     - MARTINS, Ezequiel da Silva. A Bahia e suas tradições e encantos.

Salvador, Secretaria da Cultura e Turismo, 2000.

      - VIANNA, Hildegardes. Antigamente era assim. Rio de janeiro,

Record; Salvador, Fundação Cultural do Estado, 1994.

      - VIANNA, Hildegardes. A Bahia já foi assim: crônica de costumes.

Salvador, Itapuã, 1973.

VI – Fonte Impressa

     - Palestina, cadê a sua História? Documento produzido por

professores e alunos da Escola Municipal da Palestina. Salvador,

2000.

V – Jornais
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     - Jornal da Bahia

     - Jornal A Tarde

      - Jornal Estado da Bahia

      - Diário de Notícias

      - Diário da Bahia

      - Correio da Bahia
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GLOSSÁRIO

Agbô ou abo – infusão resultante de folhas sagradas maceradas em água às

quais junta-se o sangue de animais utilizados no sacrifício e outras substancias

minerais. Esse líquido é utilizado nos rituais de iniciação ou como terapêutica

na forma de banhos ou beberagem.

Aiye – Considerado um dos dois níveis da existência. É a existência palpável,

física.

Agô – “Pedir agô”, pedir licença.

Ara-Orum – Designa os habitantes do nível sobrenatural, o não palpável,

especialmente o dos Orixás e dos Eguns.

Bori – Em Manuel Querino em Costumes Africanos, p. 63: “Tem por objetivo

obter saúde”. Conforme Arno Vogel e outros, é um ritual que, juntamente com a

lavagem-de-contas, abre o ciclo iniciático. Fora deste ciclo, rito terapêutico. Em

ambos os casos, consiste em dar de comer e beber à cabeça. Para Volney

Berkenbrokc é literalmente: “dar de comer à cabeça”. É o segundo rito no

processo de iniciação e tem por objetivo fortalecer a cabeça do iniciado para

receber o orixá.

Búzios – São as conchas de cauri usadas para a consulta aos orixás no “quarto

de consulta ou de segredo” onde se ‘jogam os búzios”, geralmente 16 búzios.

Candomblé – Conforme Yeda Pessoa de Castro (ver “Nações”) o termo vem do

étimo banto “ka-n-domb-id-é ou ka-n-dóm-el-è”, mais frequentemente ‘kà-n-

dóm-él-è”, ação de rezar, de orar, derivado nominal de deverbal de “kulomba,

kudomba”, louvar, rezar invocar, analisável a partir do protobanto “ka-n-dômb-

éd-è”, pedir pela intercessão de (os deuses). Logo, candomblé significa culto,

louvor, reza, invocação, e, por extensão, o lugar onde essas cerimônias são

praticadas, sendo o grupo “-bi-“ uma formação brasileira, de vez que não existe

grupo consonantal (cc) em banto. Encontra para as palavras os seguintes

significados:

1- Cerimônia pública de cultos religiosos afro-brasileiros;
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2- Local de adoração e práticas religiosas dos cultos afro-brasileiros;

3- Casa de culto;

4- Culto ou sistema da adoração e crenças religiosas;

5- Associações religiosas afro-brasileiras;

João José Reis, em sua obra Negociação e Conflito, publicada pela Cia. Das

Letras, 1989, em parceria com Eduardo Silvam no capítulo sobre a invasão do

candomblé do, Acú em Salvador, faz referência à sua investigação aos

documentos da devassa onde encontrou: “quando os africanos se refugiaram

numa casa a que se chama candomblé ”, o autor chama a atenção que esta é

a primeira referência (1829) que se conhece da palavra candomblé num

documento histórico.

Luiz Mott e Marcelo Cerqueira em Candomblés da Bahia. Catálogo de 500

casas de culto afro-brasileiro de Salvador, publicado pelo Centro Baiano Anti-

Aids trazem a seguinte informação: “Na década de 80 (...) a pesquisa da

SIC/IPAC localizou 1211 terreiros na região metropolitana; segundo estimativa

da própria Federação Baiana dos Cultos Afro-Brasileiros, Salvador deve abrigar

de 2 a 3 mil terreiros. Do mesmo modo como há exagero na música que diz

que Salvador tem 365 igrejas (católicas), assim também, os monitores do

Centro Baiano Anti-Aids responsáveis por esta pesquisa, avaliam que o

número de terreiros existentes em salvador não deve ultrapassar 2 mil –

cobrindo portanto este catálogo aproximadamente ¼ destas instituições

religiosas”.

Candomblé de caboclo – Vertente do Candomblé onde além de elementos

africanos há uma forte presença de elementos religiosos indígenas.

Charlatão – Do italiano ciarlare: falar com ênfase.

Coité – Alguma substância com ardor ao ser mastigada, como a pimenta ou a

gengibre. Faz parte das oferendas a Ossanhe ao se adentrarem seu território,

o mato.

Corigebó ou corugebó - Dentro do candomblé, assim são chamadas as

pessoas que carregam trabalho de rua.



334

Defumação – Mistura composta de folhas, cascas, raízes e substâncias

aromáticas usada ritualmente como ação propiciatória, preventiva e

terapêutica.

Despachar – Jogar água na rua, preferencialmente distribuindo-a por três jatos

de água em forma de leque. O termo muitas vezes é empregado em

substituição ao “padê de Exu”, tipo de oferenda no início das cerimônias. É feito

também nas encruzilhadas, nos matos, rios, ou ainda, em cemitérios.

Despachar significando “mandar alguém embora”, Roger Bastide, Candomblés

da Bahia, p. 34.

Dote – Na nação Mina-Jeje é o equivalente ao babalorixá na nação Ketu.

Ebó – Oferenda ou sacrifício para algum orixá. Usa-se também termos como

trabalho, despacho ou ainda feitiço.

Egbé – A comunidade de santo; o terreiro.

Ifá – Deus dos oráculo e da adivinhação. Conforme Vogel e outros é o senhor

do destino. Ver Odu.

Iyaô ou Iaô – termo usado para definir o recém-iniciado. Em yorubá é significa

“esposa mais jovem”. Se é Iaô até o sétimo ano de iniciação.

Lessé – lessé egum ao menos entre os Ketu, há uma espécie de

especialização: umas cultuam orixá, outras cultuam eguns. Em casa de lessé

orixá, se os eguns são cultuados só alguns os incorporam. Segundo Rafael

Soares de Oliveira, no lado de lessé egum os homens vêm para dançar e a

morte é uma continuidade. E celebram-se os rituais dos que morreram. Entre

os lessé orixá, embora ocorram rituais que estabelecem elos com os ancestrais

e rituais para quem morre, isto é feito de forma diferente. E em espaços

específicos e interditos ás mulheres, pois os ancestrais as consideram mais

vulneráveis às possessões dos eguns.

Nações – Por conta da recriação e ressignificação das religiões africanas na

diáspora, não raro ocorreu um intercâmbio cultural tornando-as semelhantes,

mas não idênticas. Assim diferenças de origem de seu repertório simbólico e

lingüístico, grosso modo constituem as chamadas “nações”, conforme Yeda

Pessoa de Castro em “As religiões de origem africana do Brasil, denominação,

origem, cultos novos e outros pouco conhecidos. In Culturas africanas.
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Documentos da Reunião de peritos sobre “as sobrevivências das tradições

religiosas Africanas nas Caraíbas e na América Latina”. São Luís, UNESCO,

1985, define as seguintes “nações”:

      Banto – “Região ao sul da linha do Equador. É mais uma configuração

lingüística que étnica. Congo e Angola no Brasil definem “banto em geral”.

Houve predomínio de três línguas litorâneas: o quicongo (Congo, Angola e

Zaire), quimbundo e umbundo (Angola), notadamente as duas primeiras em

relação à Bahia se comparada à ocorrência do umbundo em Minas Gerais”.

Originou o chamado candomblé de Angola.Ver Tata de Inquice.

     Ewê – Mais conhecida como jeje na Bania e mina nos demais estados

brasileiros, a exemplo do Tambor de Minas no Maranhão. Suas origens estão

nos atuais Togo, Benin e parte do Gana. A língua fon mostra-se a mais

importante dentre as línguas do grupo ewê da África Ocidental.  A autoridade

máxima recebe o nome de Humbondo ou Humbono. Constituiu no Brasil o jeje-

mina.

      Yorubá; Nagô; Ketu – Originário da Nigéria Ocidental e República do Benin,

região de Quetu. Nagô, língua dos yorubá, o termo é sinônimo da tradição

religiosa yorubana. Sua autoridade máxima é o Babalorixá ou Ialorixá.

Obi – Noz de cola. É um fruto de uma palmeira africana que foi aclimatada no

Brasil. Tem uso em vários rituais do candomblé a exemplo da consulta ao Ifá.

Odu – Destino. Nome dado a cada uma das figuras ns sistema de consultação.

Ogã – membro honorário de um terreiro.

Orixás – Forças da natureza cultuadas pela tradição yorubá entre as “nações”

nagô, queto, ijexá a exceção de Olororum; Inquice pela tradição banto  entre as

“nações” congo, angola; Vodum pela tradição ewê-fon entre as “nações” jeje,

mina.

Peji – Espécie de altar onde se colocam as oferendas, e onde estão os

diversos tipos de insígnias das divindades, bem como as pedras votivas (otas),

armas e artefatos simbólicos e os recipientes contendo as bebidas (quartinhas)

e comidas ofertadas aos orixás (de variados materiais, a exemplo dos

aguidares).
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Tata de Inquice – Entre as “nações” de base banto – congo – angola, a

autoridade suprema é chamada de Tata, Taleto, Nengua ou Mameto. As

divindades, por sua vez, diferente de “orixás” na nação Ketu, aqui são

chamadas de “Inquice”.

Testemunhos – segundo o Dicionário da cultura afro-brasileira; incluindo as

ervas dos Orixás,  doenças, usos e fitologia das ervas, de Eduardo Fonseca

Jr. – São Paulo, Maltex, 1995, a palavra “testemunho” vem do latim, TESTICUS

+ MUNHUS, que significa Mãos sobre os testículos, juramento instituído para

se falar a verdade em nome da ascendência genética, ou seja, em nome de

seus ancestrais; p.29.
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APÊNDICES

1 – Capítulo III do Código Penal de 1890  – “Dos crimes contra a saúde

pública”:

      Art. 156  Exercer a medicina em qualquer dos seus ramos, a arte

dentária ou farmácia; praticar a homeopatia, a dosimetria, o hipnotismo ou o

magnetismo animal, sem estar habilitado segundo as leis e os regulamentos.

      Art. 157.  Praticar o espiritismo, a magia e seus sortilégios, usar de

talismãs e cartomancias para despertar sentimentos de ódio ou amor, inculcar

curas de moléstias curáveis ou incuráveis, enfim, para fascinar e subjugar a

credulidade pública.

       Art. 158.  Ministrar ou simplesmente prescrever, como meio curativo

para uso interno ou externo, e sob qualquer forma preparada, substância de

qualquer dos reinos da natureza, fazendo ou exercendo assim, o ofício do

denominado curandeirismo.    

Capítulo I do Código Penal de 1940 – “Dos crimes de perigo comum”

Formas qualificadas de crimes de perigo comum

Art. 258. Se do crime doloso de perigo comum resulta lesão corporal

de natureza grave, a pena privativa de liberdade é aumentada de metade; se

resulta morte, é aplicada em dobro. No caso de culpa, se do fato resulta lesão

corporal, a pena aumenta-se da metade; se resulta morte, aplica-se a pena

cominada ao homicídio culposo, aumentada de um terço.

2- – Capítulo III do Código Penal de 1940 – “Dos crimes contra a saúde

publica”.

Epidemia
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Art. 267. Causar epidemia, mediante a propagação de germes

patogênicos:

Pena – reclusão, de 10 (dez) a 15 (anos).

 § 1º Se do fato resulta morte, a pena é aplicada ao dobro.

 § 2 No caso de culpa, a pena é de detenção, de 1 (um) a 2 (dois)

anos, ou, se resulta morte, de 2 (dois) anos a 4 (quatro) anos.

Exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farm acêutica

Art. 282. Exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico,

dentista ou farmacêutico, sem autorização legal ou excendendo-lhe os limites:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.

Parágrafo único.Se o crime é praticado com o fim de lucro, aplica-

se também multa.

Charlatanismo

Art. 283. Inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.

Curandeirismo

Art. 284. Exercer o curandeirismo:

I – prescrevendo, ministrando ou aplicando, habitualmente,

qualquer substância;

II – usando gestos, palavras ou qualquer outro meio;

III – fazendo diagnósticos;

Pena: detenção, de 6 (seis) a 2 (dois) anos.

Parágrafo único. Se o crime é praticado mediante remuneração, o

agente fica também sujeito a multa.

Forma qualificada
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Art. 285. Aplica-se o disposto no art. 258 aos crimes previstos

neste Capítulo, salvo quanto ao definido no art. 267.

DECRETO Nº 25.095, DE 15 DE JANEIRO DE 1976

Define o sentido e alcance da previsão legal a qual alude

O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA no uso de suas atribuições e

CONSIDERANDO que, na expressão “sociedades afro-brasileiras para atos

folclóricos”, a que se refere a Tabela I, anexa à lei nº 3.097, de 29 de dezembro

de 1972, se tem identificado para fins de registro e controle nela previstos, as

entidades que exercitam o culto afro-brasileiro, como forma da religião que

professam.

CONSIDERANDO que semelhante entendimento se ajusta no sentido e

alcance da lei, sendo antes antagônico ao princípio constitucional que assegura

a liberdade do exercício do culto.

CONSIDERANDO QUE É DEVER do poder público garantir aos integrantes da

comunhão política que dirige, o livre exercício do culto da cada um, abstando

quaisquer embargações que o dificultam ou impeçam.

Considerando afinal que, se assim lhe incumbe proceder com todas as crenças

e confissões religiosas, justo não seria que também não fizesse em relação às

sociedades do culto afro-brasileiro, que de idêntico modo têm a liberdade de

regerem-se de acordo com sua fé.

DECRETA:

Art. 1º - Não se incluem, na previsão do item 27 da Tabela nº I, anexa à Lei

3.097, de 29 de dezembro de 1972, as sociedades que pratiquem o culto afro-

brasileiro, como forma exterior da religião que professam, que assim podem

exercer o seu culto, independentemente de registro, pagamento de taxa ou

obtenção de licença junto a autoridades policiais.
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Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as

disposição em contrário.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, 15 DE JANEIRO DE 1976.

ROBERTO FIGUEIRA SANTOS

LUIZ ARTHUR DE CARVALHO

TRANSCRIÇÃO DO DOCUMENTO DE 12 DE AGOSTO DE 1983 AO

PÚBLICO E AO POVO DO CANDOMBLÉ

Vinte e sete de julho passado deixamos pública nossa posição a respeito

do fato de nossa religião não ser uma seita, uma prática animista primitiva;

consequentemente, rejeitamos o sincretismo como fruto da nossa religião,

desde que ele foi criado pela escravidão à qual foram submetidos nossos

companheiros.

Falamos também do grande massacre, do consumo que tem sofrido

nossa religião. Foram fundamentos que podiam ser exibidos, mostrados, pois

não mais éramos escravos nem dependemos de senhores que nos orientem.

Os jornais não publicaram o documento na íntegra; aproveitaram-no para

notícias e reportagens.

Quais os peixes colhidos por esta rede lançada? Os de sensacionalismo

por parte da imprensa, onde apenas os aspectos do sincretismo e suas

implicações turísticas (Lavagem do Bufem etc.) eram notados; por outro lado

apareceram a submissão, a ignorância, o medo e ainda “a atitude de escravo”

por parte de alguns adeptos, até mesmo ialorixás, representantes de

associações “afro”, buscando serem aceitos por autoridades políticas e

religiosas.

Candomblé não é uma questão de opinião. É uma realidade religiosa

que só pode ser realizada dentro de uma pureza de propósitos e rituais. Quem

assim não pensa, já de há muito está desvirtuando e por isso podem continuar

sincretizando, levando Yaôs ao Bonfim, rezando missas, recebendo os
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pagamentos, as gorjetas para servir ao pólo turístico baiano, tendo acesso ao

poder, conseguindo empregos etc.

Não queremos revolucionar nada, não somos políticos, somos religiosos,

daí ser de distinguir, explicar, diferenciar o que nos enriquece, nos aumenta,

tem a ver com nossa gente, nossa tradição e o que se desgarra dela, mesmo

que isso esteja escondido na melhor das aparências. Enfim, reafirmamos

nossa posição de julho passado, deixando claro que de nada adiantam

pressões políticas, da imprensa, do consumo, do dinheiro, pois o que importa

não é o lucro pessoal, a satisfação da imaturidade e do desejo de aparecer,

mas sim a manutenção da nossa religião em toda sua pureza e verdade, coisa

que infelizmente nesta cidade, neste país vem sendo cada vez mais ameaçada

pelo poder econômico, cultural, político, artístico e intelectual. Vemos que todas

as incoerências surgidas entre as pessoas do candomblé que querem ir à

lavagem do Bonfim carregando suas quartinhas, que querem continuar

adorando Oya e S. Bárbara, como dois aspectos da mesma moeda, são

resíduos, marcas da escravidão econômica, cultural e social que nosso povo

ainda sofre.

Desde a escravidão que preto é sinônimo de pobre, ignorante, se direito

a nada; e por saber que não tem direito é um grande brinquedo dentro da

cultura que o estigmatiza, sua religião também vira brincadeira. Sejamos livres,

lutemos contra o que nos abate e o que nos desconsidera, contra o que só nos

aceita se nós estivermos com a roupa que nos deram para usar. Durante a

escravidão, o sincretismo foi necessário para nossa sobrevivência, agora, em

suas decorrências e manifestações públicas, gente-de-santo, ialorixás,

realizando lavagens de igrejas, saindo das camarinhas para as missas etc., nos

descaracteriza como religião, dando margem ao uso da mesma como coisa

exótica, folclore, turismo. Que nossos netos possam se orgulhar de pertencer à

religião de seus antepassados, que ser preto, negro, lhes traga de volta a

África e não a escravidão.

Esperamos que todo o povo do candomblé, que as pequenas casas, as

grandes casas, as médias, as personagens antigas e já folclóricas, as

consideradas ialorixás, ditas dignas representantes do que se propõem, antes

de qualquer coisa, considerem sobre o que estão falando, o que estão fazendo,

independente do resultado que esperam com isso obter.
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Corre na Bahia a idéia de que existem quatro mil terreiros; quantidades

nada expressam em termos de fundamentos religiosos, embora muito

signifiquem em termos de popularização, massificação. Antes o pouco que

temos do que o muito emprestado.

Deixamos também claro que o nosso pensamento religioso não pode ser

expressado através da Federação dos Cultos Afros ou outras entidades

congêneres, nem por políticos, Ogãs, Obas ou quaisquer outras pessoas que

não os signatários desta.

Todo este nosso esforço é por querer devolver ao culto dos Orixás, à

religião africana, a dignidade perdida durante a escravidão e processos

decorrentes da mesma: alienação cultural, social e econômica, que deram

margem ao folclore, ao consumo e profanação da nossa religião.

Salvador, 12 de agosto de 1983.

Seguem-se os nomes das ialorixás e dos cinco terreiros

correspondentes. Do lado esquerdo da folha, aparecem na seguinte ordem:

Menininha do Gantois – Ialorixá do Axé Ilê Iya Omin Iyemassé; Stella de Oxossi

– Ialorixá do Ilê Axé Opô Afonjá; Olga de Alaketo – Ialorixá do Ilê Maroia Lage.

Do lado direito, emparelhado com o de Stella de Oxossi, encontra-se o de Tetê

de Iansã – Ialorixá do Ilê Nasso Oká e mais abaixo, na mesma altura do de

Olga de Alaketo, o de Nicinha do Bogum – Ialorixá do Zogodô Bogum Male Ki-

Rundo. Acima de cada nome, consta a assinatura da ialorixá correspondente.

Isso só não ocorre no caso do nome de Tetê de Iansã, onde não aparece

nenhuma assinatura. (J.G.C.)

Apud, CONSORTE, Josildeth Gomes. Em torno de um manifesto de ialorixás
baianas contra o sincretismo. In CAROSO, Carlos e BACELAR, Jéferson.
(orgs.). Faces da tradição afro-brasileira. Religiosidade, sincretismo, anti-
sincretismo, reafricanização, práticas terapêuticas, etnobotânica e comida. Rio
de Janeiro, Pallas; Salvador, CEAO, 1999.




