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TRADUÇÃO
Aquele que faz o bem, faz bem a si mesmo
Aquele que faz o mal, faz mal a si mesmo.
A virtude tem sua boa recompensa e o mal sua consequência má.
Mas se a consciência de alguém é clara,
a mosca má enviada pelo mal, não faz o mal.

“Moro na roça iaiá, nunca morei na cidade, compro o jornal da manhã pra saber das

novidades [...]”
(Clementina de Jesus) 2

1

2

Antiga máxima do Terreiro da Casa Branca.

Clementina de Jesus foi intérprete da música Moro na Roça, adaptado de Tema Popular por Xangô da
Mangueira e Jorge Zagaia, em 1973.

NOTÍCIAS PRODUZIDAS PELA IMPRENSA DA BAHIA SOBRE O CANDOMBLÉ:
REFLEXÕES CRÍTICAS (1950 A 1990)

RESUMO

A presente tese, que compreendeu o período de 1950 a 1990, resulta de uma observação da
presença de matérias sobre o candomblé nos jornais de Salvador. Essa tarefa resultou como
prática metodológica em uma compilação sistemática dos momentos históricos da trajetória
desse modelo de culto na sociedade baiana, em especial, Salvador. Essa imprensa tinha como
tarefa registrar de forma jornalística as atividades relativas à prática religiosa afro-brasileira, o
candomblé, no misto de abordagem adequada e outras carentes de maior aprofundamento, que
ao longo do tempo transforma-se no noticiário mais qualificado. Ainda do ponto de vista
metodológico observou-se carências de fontes fidedignas, abordagem com parcos
conhecimentos sobre o rito e, por vezes, expressando essa crença religiosa como algo
associado à barbárie. Este trabalho utiliza o conceito de representações sociais como algo
dinâmico, assumido e interiorizado, por vezes, pelos próprios agentes que ajudam a construílas, essas representações espelhadas nos jornais atuam na construção e até mesmo difusão de
ideias sobre determinadas situações ou determinados grupos. E os jornais, vistos como fonte
de informação, são portadores de uma linguagem constitutiva do social que detém uma
historicidade e peculiaridades próprias. Ao ler e analisar como se efetuava o registro dos
acontecimentos relacionados à religião do candomblé, nos jornais pesquisados, do ponto de
vista teórico-metodológico, elaboramos uma série de categorias analíticas, além de
categorizações destacadas por outros autores interessados no assunto. A prática jornalística
através do perfeito conhecimento e apuração dos fatos possibilitará desencadear uma série de
posturas que vão de uma boa matéria a um registro de má qualidade, que implicará ou não na
correta compreensão do fato pelo leitor. Como conclusões, observamos o potencial dessas
notícias como elementos importantes no registro da trajetória histórica do candomblé. Esta
tese também oferece às pessoas do campo da comunicação, quer pesquisadores, professores,
estudantes ou profissionais, estes, principalmente, ligados a prática jornalística uma
oportunidade para reflexão sobre a atuação do jornal, especialmente servindo de apoio na
abordagem desta temática no campo da educação. Destacamos, deste modo, a oportunidade de
abordagens do tema relativo à contribuição africana na nossa formação, voltada ao que
determina a Lei 10.639/03, que enfatiza o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana
no Brasil, bem como servindo de orientação na formação de profissionais da comunicação,
em particular, da imprensa escrita.
Palavras-chave: Candomblé na Bahia. Imprensa. Privacidade religiosa. Categorias de análise.

NEWS PRODUCED BY THE BAHIA PRESS ON CANDOMBLÉ:
CRITICAL REFLECTIONS (1950 TO 1990)

ABSTRACT

The present thesis, which comprised the period from 1950 to 1990, results from an
observation of the presence of stories about candomblé in the newspapers of Salvador. This
task resulted as a methodological practice in a systematic compilation of the historical
moments of the trajectory of this cult model in Bahian society, especially Salvador. This press
had the task of recording in a journalistic way the activities related to the Afro-Brazilian
religious practice, the candomblé, in the mix of appropriate approach and others lacking in
deepening, that over time became the most qualified news. Still from the methodological
point of view, it was observed deficiencies of reliable sources, approach with little knowledge
about the rite and sometimes expressing this religious belief as something associated with
barbarism. This work uses the concept of social representations as something dynamic,
assumed and internalized, sometimes by the agents themselves that help to construct them,
these representations mirrored in the newspapers act in the construction and even diffusion of
ideas about certain situations or certain groups. And the newspapers seen as source of
information are carriers of a constitutive language of the social that owns a historicity and
own peculiarities. When reading and analyzing how the events related to the candomblé
religion were recorded, in the journals surveyed, from a theoretical and methodological point
of view, we elaborated a series of analytical categories, as well as categorizations highlighted
by other authors interested in the subject. The journalistic practice through the perfect
knowledge and investigation of the facts will enable to trigger a series of postures that go
from a good matter to a record of poor quality, that will imply or not in the correct
understanding of the fact by the reader. As conclusions, we observe the potential of these
news as important elements in the record of the historical trajectory of candomblé. This thesis
also offers people in the field of communication, whether researchers, teachers, students or
professionals, these, mainly, linked to journalistic practice an opportunity to reflect on the
newspaper's performance, especially serving as support in addressing this issue in the field of
education. In this way, we highlight the opportunity to approach the theme related to the
African contribution in our formation, directed to the Law 10.639 / 03, which emphasizes the
teaching of Afro-Brazilian and African history and culture in Brazil, as well as providing
guidance in the training of communications professionals, in particular, the written press.
Key Words: Candomblé in Bahia. Press. Religious privacy. Categories of analysis

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Arquitetura do Terreiro da Casa Branca .......................................................... 53
Quadro 1 – Categorias de análise e seleção de materiais produzidos pelo autor
da tese ........................................................................................................................... 170

.

11

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO .............................................................................................................. 12
INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 13
1 NARRATIVAS SOBRE O PENSAMENTO RACIAL ..................................................... 22
1.1 Década de 1950 – uma abordagem preliminar ................................................................ 37
2 O ESPAÇO TERREIRO – A ARQUITETURA DO SEGREDO: O EMPENHO PARA
PRESERVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS SIGILOSOS .................................................... 44
2.1 A ética e a privacidade – repercussões do “affaire” Clouzot na imprensa baiana ............ 54
2.2 A imagem do sagrado – a narrativa de Fernando de Tacca. O Cruzeiro versus Paris
Match / Clouzot versus Medeiros ......................................................................................... 69
3 NA OFICINA DO HISTORIADOR .................................................................................. 82
3.1 Jornalismo e desinformação ........................................................................................... 90
4 AS MATÉRIAS JORNALÍSTICAS COMO REFLEXÃO ................................................ 97
4.1 Jornalistas – sujeitos de opinião .................................................................................... 106
5 ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLÓGICA DAS MATÉRIAS JORNALÍSTICAS
SELECIONADAS ............................................................................................................. 108
5.1 Categorias de análise elaboradas pelo autor da tese ...................................................... 110
5.2 Aplicação das categorias elaboradas por Muniz Sodré, Fernando Conceição e Serva
Neto ................................................................................................................................... 144
CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................. 155
REFERÊNCIAS ................................................................................................................ 162
LISTA DE FONTES IMPRESSAS .................................................................................... 164
LISTA DE FONTES IMAGÉTICAS ................................................................................. 168
ANEXOS ........................................................................................................................... 169
ANEXO A - CATEGORIAS DE ANÁLISE E MATÉRIAS / MACRO ............................. 170
ANEXO B – PRODUÇÃO JORNALÍSTICA/FOTOGRÁFICA DO “CASO CLOUZOT” 189
ANEXO C - PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA DE JOSÉ MEDEIROS RELATIVA À
POLÊMICA DO CASO CLOUZOT ................................................................................. 197
ANEXO D – PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA DE PIERRE VERGER................................ 204
ANEXO E – MATÉRIAS JORNALÍSTICAS - TEXTO E IMAGENS DE ASSUNTOS
ABORDADOS NESTA TESE ........................................................................................... 210

12

APRESENTAÇÃO

A presente tese resulta da nossa convivência no espaço religioso do candomblé na
qualidade de iniciado e a constatação da qualidade da produção das reportagens realizadas por
jornais de Salvador, compreendendo o período de 1950 a 1990, algumas vezes referindo-se a
fatos relacionados ao candomblé de maneira inadequada. O material analisado nos levou a
reflexões sobre o seu conteúdo e a qualidade dos textos produzidos que por vezes mereceriam
retificações.
Baseando-se em uma abordagem teórico-metodológica construímos um elenco de
categorias que possibilitou uma seleção temática e abordagem minuciosa de cada texto. A
avaliação final do trabalho pesquisado levou-nos a recomendar não só o aprimoramento dos
jornalistas como também um cuidado absoluto e de forma crítica em relação às notícias
publicadas no referente às religiões de matrizes africanas bem como uma orientação didática
da aplicação dos conteúdos jornalísticos em relação ao candomblé, de maneira cuidadosa, e
acima de tudo, verificando a boa qualidade, coerência e veracidade da informação obtida
quando se leva em conta o jornal como fonte de pesquisa.
Evidentemente que o assunto candomblé não deverá ser tratado em sala de aula, do
ponto de vista de doutrinação. Porém, os seus elementos do ponto de vista cultural e histórico
se adéquam muito bem aos parâmetros determinados pela Lei 10.639/03. No mais, é
importante afirmar que o trabalho de reflexão realizado sobre as matérias jornalísticas que tem
como tema o candomblé servirá para que os profissionais da comunicação possam ter uma
postura adequada quando for tratar desse tema.
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INTRODUÇÃO
Infinitas motivações agem como elementos estimulantes e desafiadores para a
realização da empreitada a ser enfrentada pelo pesquisador. A nossa motivação que tem como
base a análise dos jornais, do ponto de vista das notícias sobre a religião afro-brasileira,
decorreu de um fato inusitado, vejamos: estávamos nas dependências da Biblioteca Pública da
Bahia, em busca de informação sobre o assunto candomblé, quando visualizei um grupo de
adolescentes que solicitara à bibliotecária recortes relativos ao candomblé, como uma tarefa
solicitada por sua professora para compreensão daquele fato religioso.
Evidentemente que alguns professores recorrem à utilização de jornais como fonte de
pesquisa, em consonância com a lei que estabelece uma abordagem sobre história e cultura
afro-brasileira, estendendo-se pela observação da luta dos africanos, dos negros no Brasil, a
cultura negra e o negro na formação da nossa sociedade, recortando para um aporte sobre a
contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do
Brasil.
Embora possamos achar que uma visão do candomblé nesse aspecto poderia fornecer
elementos críticos para a atuação civilizatória dos africanos no Brasil, é evidente que este
âmbito merecia uma abordagem cuidadosa e competente. Movido pela curiosidade após a
saída dos alunos, estes abastecidos de informação jornalística, solicitei à bibliotecária o acesso
àquelas fontes para conhecer os textos dos quais os alunos tiveram acesso. Uma ingrata
surpresa tive ao notar que os textos apreciados por esses alunos estavam na sua grande
maioria impregnados de incorreções, o que demonstrava a incapacidade de alguns jornalistas
de tratar dessa matéria com o mínimo de conhecimento sobre o tema candomblé.
Assim surgira a minha motivação em forma de desafio que trago nesta tese de
doutorado, ou seja, proceder a uma observação crítica de como os jornalistas tratavam o tema
candomblé. Uma recomendação se faz desde já aos professores quando da necessidade de um
conhecimento mínimo e uma atitude crítica, rigorosa quanto a qualidade dos textos
jornalísticos sobre o candomblé. Desse modo, o que aqui trago servirá não só para uma
postura correta, utilizando as fontes jornalísticas no âmbito do ensino, estendendo-se até a
formação dos profissionais da comunicação, em especial os jornalistas.
O jornal é um “produto social”, um ofício socialmente reconhecido, um objeto de
expectativas, posições e representações específicas. Além do mais, o periódico se constitui em
uma fonte histórica complexa e capaz, pois nele navegam posições, opiniões, sendo uma das
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maneiras pelas quais os segmentos sociais relevantes produzem, refletem e representam as
contendas, alianças e valores de uma determinada era.
Em termos de teoria básica, o nosso trabalho leva em conta as representações sociais,
oscilantes no tempo e no espaço, como imagens em movimento, pois cada momento é um
momento histórico especial. Recorremos ao texto das autoras Sebastiana Lindaura de Arruda
Reis e Marta Bellini, Representações sociais: teoria, procedimentos metodológicos e
educação ambiental (2011), o qual se refere à teoria das Representações Sociais (RS) como
um estudo que trata da produção dos saberes sociais, concentrando-se na análise da
construção e transformação do conhecimento social, tentando elucidar como a ação e o
pensamento se interligam na dinâmica social.
Em síntese, Reis e Bellini (2011, p. 149) afirmam: “A representação social é sempre
representação de alguma coisa (objeto) e de alguém (sujeito) ”. As autoras, citando Sandra
Jovchelovitch registram que a teoria das Representações Sociais é uma abordagem sobre a
produção dos saberes sociais. O saber, aqui mencionado, refere-se a qualquer saber, sendo que
a teoria está especialmente dirigida aos saberes que se produzem no cotidiano, no ambiente
das religiões afro-brasileiras, em Salvador. Essas representações ganham sentido como o
elemento de um determinado contexto que lhes transcende, não como individualidades, mas
como somatório, implica em um conjunto que incorpora sempre novos elementos.
Através das representações encontramos um vasto material, que determinados
segmentos utilizam-se para justificar as suas práticas, na condição de grupo, em determinadas
circunstâncias. Jovchelovitch exemplifica que “[...] caracterizar o negro degenerado como o
‘não-cidadão’ significava também delimitar, a si próprio como o modelo e ideal último de
cidadania” (apud REIS; BELLINI, 2011, p. 152). Este mesmo exemplo se aplica no campo
religioso, nas relações entre o candomblé e o catolicismo, quando a imprensa estabelecia para
as religiões de origem africana algo que beirava a ignorância e a barbárie. O que significa ter
o catolicismo como modelo religioso e ideal civilizatório, negando o candomblé como uma
maneira de se auto afirmar como religiosidade.
O conceito de representação a ser utilizado nesta tese, a exemplo de Schwarcz (1987)
é o de representações assumidas e interiorizadas, por vezes, pelos próprios agentes que
ajudam a construí-las, logo, não vem embutida em uma noção de ideologia no sentido
clássico, ou em um tipo de pensamento que encobre ou manipula a realidade. Neste caso, não
é o resultado de uma prática “forjada” por agentes manipuladores, afirma a autora.
Neste sentido, as “representações sociais” devem ser vistas como algo dinâmico tal
qual a dinâmica social. Schwarcz recorre a Durkheim para afirmar ser a vida social feita
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essencialmente de “representações” e complementa, “estas não se limitam apenas a enriquecer
um certo número de ideias já previamente formadas, mas antes contribuem para formá-las3.
Não só as representações seriam passíveis de mudanças, como as explicações que objetivam
legitimá-las.
A dinâmica das “representações” espelhadas nos jornais cumpre um papel decisivo na
construção e até mesmo difusão de ideias sobre determinadas situações ou determinados
grupos. Como a imprensa traz a imagem “da voz da verdade”, as representações por ela
manifestadas, ganham uma força especial de difusão e penetração mais ampla.
Levando em conta a “questão racial” e as “representações” em particular no campo da
imprensa, Muniz Sodré notifica a existência da “velha imprensa negra”. Clóvis Moura4
investiga o mesmo tema, e Fernando Conceição trabalhou as relações entre “o racismo e a
imprensa”5. Sodré argumenta que para estabelecer a diferença entre a “imprensa negra” do
passado e a atual, seria necessário retomar as últimas décadas do século XIX.
Em um contexto de exclusão político-econômica e denegação da cidadania surge em
1915 a “imprensa negra” com o jornal O Menelick, depois apareceram outros: O Clarim da
Alvorada, O Getulino, A Princesa do Norte. Esta imprensa caracterizava-se pela tentativa de
fazer o negro integrar-se na sociedade global, os seus textos notificavam aniversários,
casamentos, eventos sociais; veiculavam protestos contra o preconceito racial, estimulavam a
educação como caminho para ascensão social e condenavam o alcoolismo e as práticas
boêmias, era um esforço de gerar uma “respeitabilidade” equiparando os negros aos “padrões
branco”.
De acordo com Sodré, a segunda fase da imprensa negra6 coincide com a implantação
da República Nova, pela Revolução de 1930, a reivindicação política aparecia no movimento
conhecido como a “Frente Negra Brasileira”, fundado em 1931, e o jornal A Voz da Raça que
sustentava posições político-ideológicas, assentadas contra o preconceito de cor. Mas,

O conceito de representação social enunciado por Lília Schwarcz é entendido “como fenômeno dinâmico, num
processo permanente de reorganização, sendo simultaneamente condição e produto da prática social”, utilizado
no sentido que lhe atribuíra E. Durkheim (As formas elementares da vida religiosa, p. 211) e revisto por Eunice
Durham (A dinâmica cultural na sociedade moderna, p.34; Cultura e Ideologia, p.7).
4
Cf. MOURA, Clóvis, Imprensa negra (estudo crítico). Imprensa Oficial de São Paulo e Secretaria de Cultura
de São Paulo, s/d., também: A Imprensa negra do Estado de São Paulo, Secretaria da Cultura do Estado de São
Paulo, Centro de Estudos Afro-Asiáticos, Ed. Perspectiva, 1973.
5
Cf. CONCEIÇÃO, Fernando. Organizações Negras, Poder e Imprensa na Bahia. In: Imprensa e racismo no
Brasil: a manutenção do ‘status quo’ do negro na Bahia. 311f. São Paulo: USP, 1996. Dissertação (Mestrado em
Comunicação), Escola de Comunicação e Artes, Universidade de São Paulo, 1996.
6
Muniz Sodré informa que a classificação das fases – 1915-30, 1930-37, 1945-63 e pós 70 foi feita por Roger
Bastide, citado em A imprensa negra do Estado de São Paulo, Universidade de São Paulo: Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras. Boletim CXXI. Sociologia n. 2. Estudos Afro-Brasileiros, 2ª. série, 1951, p.52-54.
3
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segundo Sodré, o tom de protesto racial do periódico tinha basicamente um horizonte
integralista.
Findo o período do Estado Novo, ditatorial e o silêncio editorial, a imprensa negra
ressurge com os jornais Senzala e Alvorada, mas não há mais um intuito reivindicatório, nem
a mobilização típica da Frente Negra, e que levara a Frente a formar-se em partido político,
época na qual a imprensa soteropolitana, em relação à comunidade negra, não se dedicava a
abordar aspectos de natureza política.
Até o final de 1964, quando o golpe militar se instala, a “imprensa negra” não deixara
de atuar refletindo os protestos e as esperanças da comunidade negra, com publicações de
pequena tiragem e de duração curta. Esta imprensa, na concepção de Sodré, fora essencial
para a afirmação de uma consciência racial.
A partir da década de 1980, os pequenos jornais negros começaram a aparecer, fruto
das ações do Movimento Negro Unificado e, mais tarde, de outras entidades ligadas à questão
racial, que tinham como estratégia denunciar o racismo e desmontar o mito da “democracia
racial”. Cabe registrar que entidades ligadas à matriz religiosa afro-brasileira também
lançaram pequenos periódicos, de baixa tiragem e de curta duração, específico na difusão dos
princípios religiosos afro.
Nos seus estudos, que se ocuparam da análise do discurso jornalístico, Sodré recorre a
van Dick para afirmar que o discurso atua nos níveis micro e macro, neste funciona como “um
gênero discursivo capaz de revelar expressões políticas e institucionais sobre as relações interraciais, estruturada por uma tradição ‘intelectual elitista’ que legitima a desigualdade social
pela cor da pele”. Esta categoria elabora padrões cognitivos e políticos que orientam os
componentes da ação social e do julgamento ético presentes no comportamento racista.
As “elites” econômicas e/ou políticas, são as ocupantes de posições de controle direto
da mídia, com a possibilidade de reforçarem os seus discursos, sendo que no Brasil estas
“elites jornalísticas” têm um caráter basicamente familiar e patrimonialista. Os sujeitos
econômicos da indústria da informação e do imaginário são predominantes, e os canais de
transmissão são verdadeiros “feudos”.
O campo do imaginário é o espaço importante para compreender as “representações”
ligadas ao universo afro-brasileiro, que pode ser veiculado reproduzindo consciente ou
inconscientemente um repertório preconceituoso ou até mesmo racista. Sodré credita ao
“racismo midiático” os seguintes fatores: a negação, ou seja, a mídia com tendência de
ocultar a existência do racismo ou considerar anacrônica esta questão. É oportuno esclarecer

17

que em tempos contemporâneos já observamos uma conduta diferenciada em relação a esta
abordagem, onde determinados periódicos já se tornaram focos desta discussão.
O que Sodré chama de recalcamento é o ato de recalcar aspectos identitários positivos
das manifestações simbólicas de origem afro-brasileira. Isto poderia decorrer de uma
característica encontrada em alguns jornalistas quanto ao desconhecimento do que diz respeito
à História da África, do negro no Brasil e nas Américas, em especial, em se tratando de
religiosidade de matriz afro-brasileira.
Outro aspecto é a estigmatização que atua desqualificando o repertório civilizatório
afro-brasileiro minimizando ou “folclorizando”. Por último, Sodré aponta a indiferença
profissional como um fator que, por motivações diversas, delega a este tema pouca
importância (grifos nosso).
A prática jornalística em relação às matérias sobre o candomblé merece muita atenção,
pois ao repórter compete um cuidado especial em relação à difusão de estereótipos ou
posturas preconceituosas.
Fernando Conceição (1995) elabora três aspectos encontrados nas matérias por ele
examinadas em relação aos negros, o lúgubre (sombrio, sinistro e maléfico), o divertido
(sujeito a piadas), o luxurioso (folclorizante), (grifos nosso). Já Mário Erbolato (2004),
quando observa as técnicas de jornalismo, destaca o jornal como “uma mercadoria a procura
de comprador”, alegando a necessidade do homem contemporâneo das fontes de notícias
seguras para suas decisões diárias.
Alberto Dines (1986), cujo currículo destaca a sua atuação no Jornal do Brasil, Folha
de São Paulo e Pasquim, e a criação do Observatório da Imprensa, programa que analisa a
postura dos meios de comunicação, chama a atenção para o poder destruidor de reputações de
uma notícia infundada, ao tempo em que exige do jornalista uma bagagem cultural e histórica.
Dines afirma “ser o jornalismo primo da história”.
Serva Neto (2001, p. 125) escolhe como abordagem do seu trabalho, denunciar os
equívocos “que os jornalistas cometem há séculos”. Os conceitos teóricos elaborados por este
autor em relação à produção jornalística são omissão, sonegação, submissão ou redução,
bem como desinformação funcional (grifos nossos).
Todas estas referências conceituais ou teóricas até aqui abordadas serão trabalhadas no
corpo desta tese. Uma das dificuldades que enfrentamos foi a extensão do período de
pesquisa, equivalente a 40 anos (dos anos 50 a 90) de publicações de matérias jornalísticas.
Diante da vasta extensão do material a ser pesquisado, constatamos a necessidade de definir
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um determinado recorte temático, sobre o qual focamos maior atenção na leitura, seleção e
análise.
A seleção dos jornais pesquisados, considerando-se que trabalhamos com amostragem
intencional das reportagens sobre o candomblé, produzidas no período, teve como critério de
seleção os jornais publicados nos meses iniciais, intermediários e finais de cada década,
dentro do período temporal constituído pelos anos 1950 aos anos 1990. Cabe destacar o
estado físico de alguns jornais, deteriorados, o que dificultou, por vezes, a sua manipulação,
mas com muito empenho, conseguimos reunir uma significativa quantidade de material. Esta
estratégia em nada prejudicou uma visão adequada dos fatos, nem implicou na ausência de
elementos importantes para a compreensão da trajetória jornalística do candomblé. Como a
nossa proposta não era a de uma análise quantitativa das notícias publicadas sobre o tema, e
sim qualitativa, levou-se em conta a relevância da notícia.
Como suporte para análise, recorreu-se a publicações especializadas no campo da
análise jornalística, da prática religiosa de matriz africana, além de consultas a profissionais
jornalistas e pessoas ligadas ao candomblé. No campo das dificuldades encontradas, a mais
marcante foi o péssimo estado de conservação dos periódicos pertinentes à nossa pesquisa e,
em muitos casos, o desaparecimento de algumas edições que estavam sob a guarda da
Biblioteca Central do Estado.
O trabalho com edições tão antigas se apresentou árduo, pois como dissemos, muitas
vezes, devido ao estado de conservação dos jornais, tivemos que usar equipamentos de
proteção e manusear com cuidado o acervo disponibilizado. Em termos práticos, realizou-se a
leitura de todos os textos selecionados, copiando-os manualmente ou, quando possível,
fotocopiando-os, classificando-os segundo a temática abordada, selecionando as mais
relevantes, os trechos mais significativos e as fotografias, para posteriores análises e
comentários.
Quanto ao material recolhido e analisado, alguns se encontravam em nosso arquivo
pessoal, e outros nos seguintes arquivos públicos: Biblioteca da Fundação Gregório de Matos,
Gabinete Português de Leitura, Arquivo Público e Biblioteca Central, esta última de maior
frequência e consultas, onde encontramos a maior parte do material (alguns em mal estado de
conservação).
O objeto da nossa pesquisa são as notícias produzidas sobre o candomblé e publicadas
em jornais da cidade do Salvador, relativas ao candomblé, que serão abordadas nos capítulos
como a mídia que apresentou as notícias da época relacionadas à religião de matriz africana
nas décadas analisadas. Apresentamos uma amostragem das matérias nas mais diversas
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temáticas, cobertas pela imprensa soteropolitana, efetuando uma análise quanto à forma de
abordagem jornalística e a trajetória do candomblé, fatos registrados através das matérias e
trajetória na relação candomblé, mídia e sociedade.
Até os anos 1970, o candomblé não desfrutava da mesma legitimidade que as demais
religiões professadas na sociedade brasileira. Esta forma de religiosidade era vista como
contravenção; suas práticas eram criminalizadas, postas sob suspeição, controladas e
fiscalizadas pela polícia. Destacamos também uma visão próxima ao exotismo, além de uma
abordagem baseada em cientificismo, bem ao gosto da época.
Havia naquele cenário a preocupação com a imagem da Bahia, que estaria associada a
“práticas primitivas”. O tema racial, a discriminação, o racismo no Brasil, ganhavam
interesse, motivados pela pesquisa da Organização das Nações Unidas para a Educação,
Ciência e Cultura (Unesco), acerca desses temas. Como destaque especial, registramos o
“caso Clouzot” do Paris Match, na década 1950 (que fotografou um ritual privado do
candomblé), considerado uma agressão à religião afro e a sociedade baiana.
Outras formas de tratamento jornalístico podem ser observadas dentro do percurso
temporal em estudo, elas descrevem fatos, situações e relações da sociedade soteropolitana
com o candomblé.
Nos festejos carnavalescos registram-se a decoração dos espaços urbanos da folia com
temas decorativos baseados em motivos religiosos afro-baianos. Realizavam-se na Bahia as
recomendações do Concilio Vaticano II, na década de 1960, uma missa com sons de violões,
berimbaus e atabaques. Era também a vez da Iyalorixá Olga do Alaketu, como convidada em
1966 do Festival de Arte Negra de Dakar, demonstrar suas habilidades culinárias,
representando a vinculação gastronômica brasileira com a África.
O Regime militar conduziu ao governo do estado Luiz Viana Filho que nomeou para o
cargo de prefeito da cidade do Salvador Antônio Carlos Magalhães para a gestão de 1967 a
1970, representando, provavelmente, uma maior proximidade dos terreiros de candomblé e da
cultura de base africana com o ambiente político. Personalidades como o prefeito Antônio
Carlos praticava uma postura de recepção, acatamento e proximidade, com as lideranças
religiosas das Casas mais representativas do candomblé, estas consideradas tradicionais. Já o
jornal O Momento, órgão ligado ao Partido Comunista, veiculava matérias relacionadas à
presença religiosa africana na Bahia.
Os jornais dedicam suas matérias à famosa Lavagem do Bonfim e a Festa de Yemanjá.
Registros sobre a Iyalorixá Stella de Oxóssi (1980) passariam a ser frequentes, evidenciandose a sua liderança recorrente. As matérias também enveredam por temas ocultos por décadas
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(como a abordagem aos eguns), além de registros dos falecimentos de personalidades do
candomblé, e da sua expansão a outros pontos do país.
As lutas pela preservação do patrimônio material dos espaços sagrados dos terreiros de
candomblé tiveram ampla cobertura da imprensa, em especial a luta pelo tombamento da Casa
Branca (1984). A nota triste fora a morte da Iyalorixá Mãe Menininha do Gantois ocorrida em
15 de agosto de 1986, merecedora de ampla cobertura da imprensa. A luta pela recuperação
do patrimônio do candomblé, apreendido pela polícia, também teve cobertura da imprensa. As
relações históricas entre a Igreja Católica e o candomblé continuavam a ser um tema
recorrente.
As expectativas conclusivas atuam em torno do registro de como os jornalistas
abordaram a temática do candomblé, por vezes gerando posturas preconceituosas ou até
mesmo racistas. A qualidade dos discursos contidos nas matérias levou o jornal à condição de
veículo de difusão dessa forma de religião, às vezes associado a estratégias do turismo, ou
ainda como porta-voz de determinados grupos sociais.
A notícia e o seu grau de subjetividade, discursos ficcionais ou fantásticos,
descaracterizações, apropriações, além do registro de climas de tensões e conflitos interreligiosos, como também os registros das formas de resistências e a evolução ou não do
tratamento jornalístico, foram constatados.
Em síntese, pretendeu-se nesse trabalho proceder a uma apreciação das notícias
selecionadas a partir de categorias de análise propostas pelos autores Muniz Sodré – negação,
recalcamento, estigmatização e indiferença profissional; Fernando Conceição – lúgubre,
divertido e luxurioso, e Serva Neto – omissão, sonegação, submissão ou redução e
desinformação funcional.
Além de outras categoriais de própria autoria, sendo elas: o uso de símbolos religiosos
do candomblé no carnaval, o caso Clouzot, a associação do candomblé ao crime,
curandeirismo, defesa, festa de Yemanjá, fúnebre, guerra santa, homenagem, Igreja Católica
versus candomblé e a Lavagem do Bonfim: as relações e conflitos do candomblé com
instituições religiosas, políticas e civis nos jornais da Bahia, intolerância religiosa, Mãe Stella,
opinião, patrimônio, personalidade/biografia, polícia, políticos, privacidade / segredo/ sigilo/
Pai Rouxinho, sincretismo Dom Avelar, sucessão e umbanda.
Esse conjunto de categorias é considerado importante pelo autor desta tese para
abranger a diversidade das matérias pesquisadas, visando, desse modo, possibilitar
compreender e dimensionar o papel da imprensa em relação ao candomblé, buscando também
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que os resultados obtidos possam servir de elemento motivador de outras abordagens no
referente à mídia e a religiosidade de matriz africana.
A escrita desta tese como resultado desta pesquisa foi organizada registrou-se para
além desta Introdução em cinco capítulos, acrescido de Considerações Finais, Referências e
Anexos.
No capítulo 1 – Narrativas sobre o pensamento racial, elaboradas como narrativas
sobre o pensamento racial em jornais de Salvador, na Bahia. Abordamos a notícia como nosso
objeto de pesquisa, enfocando o candomblé na condição de notícias publicadas nos jornais de
Salvador/Bahia, nosso objeto de pesquisa, enfocando o candomblé no período que vai de
1950 a 1990, e as notícias enquanto um ato de narrar um fato, extraído da realidade como um
ato seletivo, à escolha e ao enfoque dos profissionais da imprensa.
No capítulo 2 - Espaço Terreiro – a arquitetura do sagrado: o empenho para
preservação dos fundamentos religioso abordamos a relevância do imprescindível cuidado na
ocultação dos ritos fundamentais, através de um espaço arquitetônico específico que inibisse
os olhares e a presença de pessoas, em especial repórteres, alheios completamente àqueles
ritos secretos.
No capítulo 3 – Na oficina do historiador analisamos o artigo produzido por Heloisa
Cruz e Maria Rosário Peixoto, abordando a problemática do uso que os historiadores fazem
da imprensa como fonte de pesquisa, propondo avançar na discussão dos procedimentos
teórico-metodológicos.
O capítulo 4 - As matérias jornalísticas como reflexão lança luz sobre as informações
e opiniões veiculadas pelos jornais aqui abordados, manifestadas por mais diversas
personalidades. O capítulo 5 – Abordagem teórico-metodológica das matérias jornalísticas
selecionadas apresenta uma interpretação do que foi examinado na tese a partir das categorias
de análise que elegemos, levando em conta o que é possível dizer sobre a relação da imprensa
com o candomblé.
Os Anexos são compostos pelo Anexo A, onde se encontra o Quadro 1 - Categorias
de análise e matérias / macro, contendo as matérias selecionadas e sua análise produzidas
pelo autor desta tese. O Anexo B possui imagens da produção jornalística / fotográfica do
“caso Clouzot”, o Anexo C contém imagens da produção realizada pelo fotógrafo José
Medeiros relativo à polêmica do caso Clouzot, e o Anexo D com as matérias jornalísticas,
texto e imagens de assuntos abordados nesta tese.
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1 NARRATIVAS SOBRE O PENSAMENTO RACIAL
Neste capítulo abordamos a “notícia” como nosso objeto de pesquisa, enfocando o
candomblé, e a mesma (a notícia) enquanto um ato de narrar um fato extraído da realidade na
qualidade de um ato seletivo, à escolha dos profissionais da imprensa em Salvador.
A presente tese concentrou-se no esforço de coletar, organizar e registrar as notícias
sobre o “povo de santo” (o candomblé), de Salvador, veiculadas nos jornais Diário de
Notícias, A Tarde, Jornal da Bahia, Tribuna da Bahia, Bahia Hoje e Correio da Bahia
observando de que modo a imprensa apresentou no texto jornalístico, no que tange aos
fenômenos que os especialistas consideram como casos de omissão, submissão, sonegação,
saturação ou redução da informação no registro do fato jornalístico, entre outras categorias.
Matérias que trariam informações, as matérias que trazem informações são
construções produzidas por determinados grupos, na perspectiva do produtor da notícia
(editores, repórteres etc.), o público-alvo seria naturalmente os vinculados ao contexto da
matéria, além de outros leitores interessados no assunto. A ética jornalística se concentra
basicamente na postura do repórter que busca respeitar valores, estabelecer uma apuração que
tem como objetivo através dos argumentos revelados, a veracidade da notícia, logo, o repórter
tem um compromisso com a verdade e procedimentos que a busque.
A “notícia” é o nosso objeto de pesquisa, quando enfoca o candomblé, como já
afirmamos. A notícia, de modo geral, é um ato de narrar um fato extraído da realidade sendo
também um ato seletivo, creditado à escolha e ao enfoque dos profissionais da imprensa.
Para Ricardo Noblat, a notícia seria todo fato que levasse em conta a relevância da
mesma, e despertasse o interesse público, e acrescenta:
Tudo que os jornalistas escolhem para oferecer ao público aprendemos com anos de
ofício, que notícia está no curioso, não comum; no que estimula conflitos, não no
que inspira normalidade; no que é capaz de abalar as pessoas... o drama e a tragédia
e não comédia [... ] (NOBLAT, 2002, p. 31).

Ampliando os conceitos de Noblat, dizemos que o jornalismo é um registro às vezes
minucioso dos diferentes interesses e mentalidades pertinente a uma determinada sociedade
em um determinado momento. De certo modo, trazendo um registro que poderá ter um caráter
histórico, servindo de elemento basilar para o entendimento das relações em uma sociedade.
O jornal, campo da nossa pesquisa, é o suporte da reportagem, como afirma Noblat:
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[O jornal é] Um espelho da consciência crítica de uma comunidade em determinado
espaço de tempo. Um espelho que reflita com nitidez a dimensão aproximada ou real
dessa consciência, e que não tema jamais ampliá-la, pois se não lhe faltarem talento
e coragem, refletirá tão somente uma consciência que de todo ainda não amanhece,
mas que acabará por amanhecer (NOBLAT, 2002, p. 21).

O que queremos estudar, através da análise destas matérias sobre o candomblé, é a
forma de tratamento dispensada pelos jornalistas sobre este assunto. Baseado nestas
reportagens, tratar das relações deste culto de matriz africana com a sociedade soteropolitana,
objeto da nossa pesquisa. Deste modo, priorizaremos uma diversidade de enfoque temático
que aborde os mais variados assuntos, que têm como foco o candomblé. Nas diversas seções
dos jornais selecionados, focalizaremos a produção jornalística ocorrida principalmente na
cidade do Salvador.
A escolha de Salvador como lócus fundamental do nosso trabalho deve-se a evidente
concentração de Casas de matrizes africanas, vinculadas às mais diversas “nações de
candomblé”, e por ser esta cidade referência na condição de matriz do culto, concentrando os
“terreiros” mais conhecidos e divulgados. Delimitamos como o período para o estudo da
nossa temática o espaço de tempo compreendido nos últimos anos da década de 50 a 90 do
século XX.
A importância do tema reside em compreender a visão da imprensa baiana sobre as
práticas do candomblé, mediante a análise de matérias jornalísticas e a partir desses dados
compor uma trajetória das relações entre esta expressão religiosa de matriz africana e a
sociedade soteropolitana, ou seja, perceber como um determinado segmento profissional, os
jornalistas, abordaram o tema.
A análise do material escolhido observará as notícias jornalísticas, buscando
identificar e compreender as relações sociais estabelecidas entre os segmentos, suas
estratégicas e interesses.
O levantamento sistematizado das matérias e fotos, relacionados às mais diversas
Casas, situações e personalidades do culto de base africana, permitirá, também, à comunidade
de fiéis do candomblé, observar situações históricas, ativando a memória. Esse levantamento,
oriundo das análises das matérias poderão, além de incidir sobre as estratégias de resistência
desse culto, lembrar personagens e as suas atuações na preservação dessas práticas religiosas,
e identificar quando e como se tornaram especiais protagonistas.
É evidente que o tema “candomblé” encontra as mais variadas formas de abordagem
em um vasto repertório que vai da Sociologia, Antropologia ou História, entre outros campos.
Na área de estudos jornalísticos, até onde podemos alcançar, não se conhece análise específica
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sobre os jornais soteropolitanos acerca das religiões de matrizes africanas. É exatamente esse
aspecto, a relação entre o noticiário jornalístico e o candomblé que garante a possibilidade da
contribuição desse nosso trabalho em relação aos estudos existentes sobre esta religião.
O suporte teórico desta nossa tese foi buscado na perspectiva de apoio para lidar com
um tema que tem possivelmente como característica o ineditismo na abordagem da relação
imprensa\candomblé. Após pesquisas, ao menos até onde podíamos ir nada se encontrou no
referente à abordagem acadêmica da relação entre a imprensa e o candomblé, ao menos na
época da pesquisa.
O sistema de culto caracterizado como candomblé, uma recriação brasileira de práticas
religiosas africanas, ao menos até determinado período da nossa história, era tratado de modo
estereotipado, como “coisa de negros, vinculado aos escravos africanos”, e como tal, julgado
por alguns como expressão da nossa condição de “incivilizados” e modelo de “barbárie”,
ideia por vezes veiculada por jornalistas em suas matérias.
O espaço social de uma nação que se desejava europeia estimulava o combate
sistemático ao candomblé, até mesmo utilizando-se a violência policial contra essa expressão
religiosa, considerada “coisa de preto”. Preconceito e racismo se somavam a uma postura
etnocêntrica, fazendo parte do repertório de exclusão social que atingia aos negros.
Achamos oportuno trazer a esta tese o que nos informa a respeito de candomblé e
jornais de outrora o historiador João Reis (2006). Refere-se ao episódio que envolvera
Domingos Sodré, vítima da perseguição policial em função da vinculação deste à prática de
“feitiçarias”. Assim é que destaca Reis:

Às 4h30min da tarde de 25 de julho de 1862, uma sexta-feira, foi preso em sua casa
o africano liberto Domingos Sodré então com estimados 70 anos de idade.
Domingos fora denunciado pessoalmente ao chefe de polícia por um funcionário da
alfandega que o acusava de receber por suas adivinhações e ‘feitiçarias’ objetos
roubados por escravos aos seus senhores. ‘Candomblé’ foi como chefe de polícia
denominou o que existia na casa do africano, termo já em voga nessa época para
definir práticas religiosas tidas como africanas (REIS, 2006, p. 237-238).

Domingos tornou-se escravo de um engenho de um importante proprietário do
Recôncavo que ao morrer o deixara alforriado, em Salvador, Domingos prosperou muito,
vindo a ser inclusive proprietário de escravos, ele casou-se na igreja, enviuvou e casou-se de
novo. Para Reis, o volume de informações encontradas até agora sobre Domingos Sodré
tornara-se um caso excepcional, embora não exclusivo entre os libertos africanos no Brasil.
Domingos vivera aqui, na maior parte do século XVIII, na condição de escravo.
Constituía-se em uma das numerosas vítimas do tráfico, presenciando diversas revoltas
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escravas. Segundo Reis (2006, p. 18), Domingos vira as elites locais “abraçarem projetos
civilizatórios, moldados na Europa, e combaterem costumes africanos e afro-brasileiros que
consideravam incivilizados”.
Através da vida de Domingos, o autor penetrara no mundo dos libertos africanos,
ambiente no qual homens e mulheres obtiveram a alforria gratuitamente ou pela compra, esses
libertos tiveram papel fundamental na formação do candomblé. Esses indivíduos eram
chamados nos documentos oficiais e na imprensa de feiticeiros, adivinhos, curandeiros e
chefes de casas de culto que por essa razão sofreram perseguição sistemática pela polícia
baiana. Domingos Sodré morreu em Salvador, nas vésperas da Abolição.
O que nos interessa na publicação do historiador Reis, entre outros assuntos, tendo em
vista esta nossa tese, é o envolvimento da imprensa da época no papel de denunciantes da
prática religiosa dos africanos. Assim, Reis (2006, p. 256) informa que em 1869 o jornal O
Alabama, contumaz denunciante, revelou o que aconteceria na Rua do Sodré, local da
residência de Domingos. Outro jornal de destaque era o Diário da Bahia, que denunciara que
haveria muita “roupa com iniciais e letras cabalísticas”.
Ainda o Diário da Bahia, no texto de Reis (2006, p. 257) mencionou que existiria
“figuras lúbricas capazes de figurar no templo de Deus Pan ou Priapo”, a que, conforme Reis,
este termo poderia referir-se a uma representação de Exu com seu pênis retesado, ereto.
Também nos versos publicados pelo o Alabama, ali, Fa aparece como o próprio objeto de
adivinhação, referindo-se a prática religiosa dos africanos através do jogo de Ifá.
O Diário da Bahia noticiava frequentemente o que ele chamava de “adivinhadores e
doadores de fortuna”, segundo Reis. O Alabama igualmente denunciara Mãe Maria das Neves
por “dar venturas em sua casa à rua do Colégio”, isto em pleno centro da cidade. Conforme
Reis, este jornal denunciava sistematicamente o que chamava de

[...] candomblé e práticas religiosas africanas, em geral. Em 1870, o periódico
publicou que ‘papae Domingos’, junto com mãe Mariquinhas Velludinho, estaria à
frente de cerimônias dedicadas a alma de um outro famoso sacerdote africano Chico
Papai, morto ‘há mais de cinco anos’ (REIS, 2006, p. 267).

O Alabama ainda se dava ao luxo de fornecer uma lista de tipos que frequentava o
candomblé, este jornal não se cansava de acusar que alguns policiais permitiam não só a
realização de candomblés como também de participarem deles.
As apreensões de objetos do candomblé eram um fato corriqueiro nas primeiras
décadas do século XIX e início do século XX, essas peças, materialização das práticas
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consideradas delituosas, ficaram inicialmente sob a guarda do Instituto Médico Legal Nina
Rodrigues, ligado a Faculdade de Medicina da Bahia, sendo posteriormente transferidas para
o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. O Instituto destacou-se como a instituição
responsável pela legitimação na Bahia das teses cientificistas raciais. É interessante
vislumbrar as características dessas “teses”, e sua difusão, porque o modo como o olhar da
sociedade baiana e sua imprensa se voltam para o candomblé e suas práticas, está fortemente
influenciado por essas ideias.
Lilia Moritz Schwarcz (2002, p. 14), nos fornece aspectos de um país que nos fins do
século XVIII era apontado como um caso único e especial de miscigenação racial. A intenção
do seu trabalho “[...] é entender a relevância e as variações na utilização, as teorias raciais no
Brasil, no período que vai de 1870 a 1930”.
O país era descrito na condição de uma nação composta por raças miscigenadas, em
transição, e se imaginava que um processo acelerado de cruzamentos e depuração, levaria a
pensar um Brasil “branco”.
Em outra obra, Schwarcz (1987) mostra a concepção de Arthur de Gobineau, que veio
ao Brasil em 1869 em uma missão diplomática e foi um dos teóricos raciais que defendia a
inferioridade negra, a degeneração mulata e a decadência tropical. Para ele, este país possuía
“uma população totalmente mulata, viciada no sangue e no espírito e assustadoramente feia”,
características que poderiam “explicar o nosso atraso”. A hibridação racial em nosso contexto
significava “um tumulto”, como notificava o jornal A Província de São Paulo, em 1887, mas
apesar do desejo de “branqueamento”, a população negra e mestiça tendia a
“progressivamente aumentar”.
Afirmava Schwarcz que a década de 1870 é entendida como um marco para a história
das ideias no Brasil, isto por representar a chegada de todo um novo ideário positivoevolucionista, no qual os modelos raciais de análise cumprem papel importante, sendo que
este período representava o fortalecimento de alguns centros de ensino nacional, a exemplo de
museus etnográficos, faculdades de direito, medicina e os institutos históricos e geográficos.
Doutrinas como o “positivismo”, com penetração nos meios militares, atuavam em
paralelo com as teorias raciais, recebendo um tratamento caricatural. Para Schwarcz (2002, p.
17), o que interessava era como os argumentos raciais foram político e historicamente
construídos, bem como o conceito de “raça” que, “[...] além de sua definição biológica,
acabou recebendo uma interpretação, sobretudo social”.
No caso do “darwinismo social”, adotou-se a suposta diferença de raças, além da sua
hierarquia. Das máximas do evolucionismo social destacou-se a noção de que as raças não
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permaneciam estáticas. Nas diversas discussões raciais surgiram teses, as mais diversas: a
frenologia, a leitura dos germânicos da Escola de Recife, a análise liberal da Escola Paulista
de Direito, ou ainda a interpretação católico-evolucionista dos institutos, chegando ao modelo
eugênico, característica das faculdades de medicina. Essas ideias eram mostradas pelos
jornais, como a Província de São Paulo, futuro O Estado de São Paulo e, certamente, nos
jornais da Bahia.
Para muitos viajantes, o Brasil representava “um exemplo de nação degenerada de
raças mistas”, cita Schwarcz (2002, p. 36). Esta constatação levava a informar sobre a
inviabilidade desta nação, logo, o Brasil era um modelo de atraso em função da sua
composição étnica e racial.
Diferentes teorias produzidas durante o século XIX chegaram ao Brasil: a teoria
humanista de Rousseau, a visão monogenista, a antropologia criminal de Cesare Lombroso,
que afirmava ser “a criminalidade um fenômeno físico e hereditário”, análises etnológicas,
interpretações poligenistas, a Escola Craniana Francesa, a imutabilidade das raças, as
máximas Darwinianas, a história determinista de Buckle, a seleção natural, e o evolucionismo
social. A cultura tomada como elemento comparativo, determinismo geográfico,
determinismo racial, eugenia, entre outras. Nomes como Le Bon, Taine e Gabineau tinha os
seus leitores. Os museus etnológicos, institutos históricos, escolas de medicinas e de direto
eram os locais onde o tema racial assumira papel central.
O trabalho de Schwarcz refere-se à “Escola Nina Rodrigues” cujo papel é relevante na
prática médica, a autora encontra apoio no livro de Mariza Correa (1983) que analisa a
trajetória de um grupo de médicos que se designaram membros desta “escola”, profissionais
inicialmente congregados na Faculdade de Medicina da Bahia. Esses médicos também
entenderam que o nosso grande mal seria o cruzamento racial e ao mesmo tempo, a nossa
particularidade. Era a partir da miscigenação que se explicava a loucura, o tema racial era
também relevante e integrava o arsenal teórico da Escola da Bahia.
Neste contexto surge a Gazeta Médica da Bahia, que tematizava, basicamente, sobre
uma “população mestiça e doente”. Deste modo, em julho de 1866, surgia o primeiro
periódico médico brasileiro, onde a “raça” surge como tema fundamental, na abordagem dos
articulistas da Gazeta7.

Vários eram os artigos sobre este tema: “As raças e os cheiros” (1921), “Raça e civilização” (1880), “O
cruzamento racial” (1891), isto sem contar com os textos de Nina Rodrigues que começavam a serem publicados
na Gazeta.
7
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Utilizando uma abordagem baseada em modelos social-darwinistas, esses cientistas da
chamada “Escola Baiana”, exercerão uma leitura particular da realidade baiana e brasileira,
elegendo o “cruzamento de raças” como o nosso grande mal, deste modo, O problema do
negro no Brasil, texto de Nina Rodrigues era a sinalização de que o assunto “raça” passaria a
ser encarado como uma questão científica. A citação de Silvio Romero (apud RODRIGUES,
1933) reforçava esta tese: “O negro não é só uma máquina econômica; ele é antes de tudo, e
malgrado a sua ignorância, um objeto de sciencia (sic)”. Neste livro, Nina pretendia realizar
um levantamento das populações negras no Brasil.
Os negros e tudo que se relacionasse a eles eram considerados um problema frente à
“civilização branca”, ou “um dos fatores de nossa inferioridade como povo”. Mas o receio
maior não se dirigia às “raças negras puro-sangue como os sudaneses”, pois estes não são
sujeito a cruzamentos, que “apesar de inferiores aos brancos”, de acordo com os cientistas da
época, tinha o seu potencial avaliado segundo modelos evolucionista e determinista de
análises.
Para Schwarcz (2002, p. 209), “O apego aos modelos raciais de análise torna-se ainda
mais evidente na Bahia, com o fortalecimento dos estudos de medicina legal”. É através deste
enfoque que a utilização das teorias darwinistas sociais dará a esta escola um papel de
destaque no cenário médico nacional. Ela nos traz um trecho de um artigo que fornece pistas
sobre uma mudança de abordagem, publicado em dezembro de 1928, embora nele exista uma
defesa clara da eugenia, o substrato teórico que o fundamenta não é mais a raça, e sim a
cultura.
Falar da adoção das teorias racistas no Brasil requer pensar sobre modelos que eram
úteis, dispensando o que não se ajustava. No Brasil o “evolucionismo” combinava, sem
receios, com o darwinismo social “como se fosse possível falar em evolução humana,
diferenciando as raças, além de negar a civilização aos negros e mestiços, sem citar os efeitos
da miscigenação, já avançada. Expulsar “a parte gangrenada” e garantir que o futuro da nação
fosse “branco e ocidental” era um desejo. Nos discursos do dia-a-dia, na representação
popular, nos jornais de circulação diária, era quase corriqueiro o argumento que traduz a
ciência, em termos populares, e encarava a “raça” como uma “questão de importância
fundamental nos destinos da nação”.
Mais tarde, é no contexto da representação cultural da herança africana, exercida em
Salvador, outrora negativa, que se transforma em potencial e referencial. Na Bahia, a religião
de matriz africana, o candomblé, ganha uma nova dimensão, como veremos no corpo da
presente tese.
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Marçal de Menezes Paredes (2001) aborda o pensamento social do século XIX,
marcado pelo evolucionismo, etnocentrismo, europeizante e raciológico, crente no potencial
heurístico dessas teorias bem como na utilidade e “no poder da razão moderna”, coloca
também em evidência as correntes teóricas já esboçadas no início do século XX.
Através de uma perspectiva que tem como base a história das ideias, Marçal Paredes
focaliza “as considerações feitas a respeito da miscigenação étnica brasileira por dois
intelectuais que representam o pensamento nacional sobre esta questão, no final do século
XIX e início do XX: Euclides da Cunha e Menotti del Picchia”. Um tema que ocupou,
sobretudo, os intelectuais brasileiros.
Euclides da Cunha publicara em 1902, Os Sertões, onde se vislumbrava a influência
do pensamento social do século XIX. Cunha é considerado pertencente ao movimento
literário pré-modernista, e em suas obras estão presentes um forte nacionalismo de cunho
social e histórico.
O pensamento euclidiano pode ser caracterizado como vinculado à matriz
“evolucionista positivista”. A campanha de Canudos8 aparece, assim, como “o primeiro
assalto de uma longa luta entre as raças fortes e as fracas, na evolução das espécies”, mas a
grande questão era a “mistura de raças”. Neste caso, Cunha firmara a sua convicção de que

[...] a mistura de raças mui diversas é, na maioria dos casos, prejudicial... de sorte
que o mestiço - traço da união entre as raças, breve existência individual em que se
comprimem esforços seculares - é quase sempre um desequilibrado [...] um histérico
(apud PAREDES, 2001, p. 215).

A necessidade do “apuro da raça brasileira” fora o principal motivo para a abertura à
imigração nos séculos XIX e XX. Na abordagem de Cunha, a mestiçagem ganha ares de
negatividade ativa, o que não ocorre com as opiniões colocadas por Menotti del Picchia, que
via na mestiçagem a força do Brasil futuro, del Picchia (apud PAREDES, 2001, p. 219)
afirmava que “[...] foi graças a capacidade de amalgamação do português que no Brasil
encontramos a ausência de preconceitos raciais”. A miscigenação brasileira assume um
caráter positivo e dá a força necessária à nacionalidade brasileira.
No entanto, del Picchia vai mais longe quando registra que a ausência de preconceitos
raciais implicava também em uma ausência de preconceitos religiosos, justificava a sua tese
na ação do repertório do “fabulário selvagem”, que se misturara formando híbridos índio-

8

Euclides afirmara que o massacre de Canudos foi um crime por representar a derrota de uma população atávica
e atrasada por representantes da civilização do litoral “desunida etnologicamente e sem tradições comuns”.
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cristãos. Este modelo teria mais tarde recebido a contribuição negra potencializando-o “ao
ponto de não haver no Brasil qualquer unidade religiosa”.
Para este autor, que escrevia em 1935, o Brasil surge para o mundo como a terra feliz
que processou, em toda a sua plenitude, a democracia étnica. As observações de del Picchia
vem bem ao estilo de Gilberto Freyre e a sua visão paradisíaca que ficou conhecida como
“democracia racial” brasileira. O primeiro, autor de Juca Mulato, não seria um pensador nos
modelos do século XIX, que apresenta uma posição, opina Paredes, típica do modernismo
brasileiro, que consistia em apresentar o Brasil como exemplo para o mundo, em detrimento
dos “estrangeiros” importados pelas elites “passadistas”. Um grande futuro estava reservado a
este povo que tinha como elementos característicos: “a bondade, a generosidade, a capacidade
para o trabalho e o espírito de fraternidade”.
Mas nem tudo era maravilha, quanto aos males que assolava o Brasil, este decorria do
divórcio “entre a mentalidade da elite ocidentalizada do litoral com a verdade do hinterland”.
Para del Picchia, a intensa miscigenação era para o Brasil algo positivo bem como a
diversidade étnica e geográfica regional, que não significavam um impedimento ao
desenvolvimento nacional.
A abordagem dualista sobre o Brasil, segundo Paredes, fora sempre utilizada para
justificar o “atraso” brasileiro, um litoral longe da realidade concreta e um interior “real”. No
que respeita a miscigenação, as posições de Cunha e del Picchia são absolutamente
diferenciadas, para um reina a negatividade, o outro só via positividade, mas para Ruth Gauer,
citada por Paredes, as imagens geradas pelos intelectuais brasileiros, no que respeita a nossa
nacionalidade, elabora “um padrão de representação do ethos, que responde a uma dualidade
essencial onde se questiona pertencermos ou não a uma civilização ocidental”. No final do
século XIX e início do XX, época caracterizada pelo desenvolvimento técnico-científico
europeu, era o desenvolvimento social deste modelo, que era idealizado para os trópicos.
No referente ao enfrentamento desta nossa tarefa, nas condições exigidas pela
historiografia, mas vale o que recomendam João José Reis e Flávio dos Santos Gomes (1996),
quando afirmam que o mais sensato é cumprir o bê-á-bá do historiador, lendo criticamente os
documentos, identificando as circunstâncias e as intenções dos escribas, o que se esconde nas
entrelinhas, explorando pequenos indícios, tentando mesmo ouvir os silêncios. Nada mais
adequado que esta afirmativa quando se trata da nossa pesquisa, com os textos jornalísticos.
Em relação ao “problema das fontes”, é ainda nesses autores que recolhemos
informação, quando afirmam que este “é apenas um dos obstáculos”. Haveria questões
teóricas e metodológicas importantes ligadas a abordagem em pauta, no caso da pesquisa
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jornalística, as observações incluem um repertório de apoio através de autores no campo da
mídia e do candomblé.
Reis e Gomes (1996), embora tratem de assuntos referentes a quilombos, afirmam que
reflexões mais sistemáticas sobre a presença africana, aparecem nos estudos afro-brasileiros
dos anos 30 do século XX. Adequado ao nosso assunto, encontramos os “estudos
fundamentais de Nina Rodrigues na virada do século, Artur Ramos e Edison Carneiro” que
adotaram interpretações com viés “culturalista”, tarefa retomada por Roger Bastide.
O escritor e etnógrafo Edison Carneiro além de um estudioso do candomblé, possuía
ligações com o Partido Comunista Brasileiro. Ana Carolina Nascimento (2010, p. 93) relata
que, segundo o Mestre Didi, Deoscóredes Maximiliano dos Santos, Carneiro foi perseguido e
encontrou refúgio no terreiro de Mãe Aninha, a famosa mãe-de-santo do Axé Opô Afonjá, no
final de 1937. “Ficou em casa de Oxun, e Aninha encarregou Senhora de velar por ele e
prestar-lhe assistência”.
É evidente que no campo da antropologia outros nomes despontam quando se trata
especificamente sobre o candomblé, entre muitos, temos Pierre Verger, Juana Elbein, Mestre
Didi, Julio Braga, dentre outros.
Como marca da abordagem de interpretações em um “impulso básico de encontrar
“africanismo” ou “sobrevivências africanas” o método consagrado “internacionalmente nos
estudos das culturas afro-americanas” é o idealizado por Melville Herskovits (apud
MARCUSSI, 2011, p. 3), no qual se compreende que mesmo em regiões mais aculturadas,
com maior interpenetração de outras culturas, a presença africana ainda sobreviveria sob a
forma de valores subjacentes em fenômenos culturais que só seriam europeus na aparência
exterior.
Clóvis Moura analisava os quilombos sobre uma perspectiva marxista, em um
momento em que vários estudiosos, os mais conhecidos ligados à Universidade de São Paulo,
empenhavam-se em combater uma concepção na qual, as relações escravistas no Brasil eram
em geral harmoniosas. As análises revisionistas da “escola paulista” integrada por Florestan
Fernandes, Fernando Henrique Cardoso, Octavio Ianni em detrimento da ótica da resistência,
primavam por enfatizar a “coisificação” dos escravos. Já Moura e posteriormente Luís Luna,
José Alípio Goulart e Décio Freitas privilegiavam a resistência.
Schwarcz (1987) destaca um momento histórico brasileiro no qual pareceria
necessário um saber especifico para a análise da nossa realidade, legitimada por teorias
europeias, tendo como difusores intelectuais brasileiros que acreditavam na utilização das
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“máximas” do evolucionismo social, a exemplo de Nina Rodrigues, considerado o fundador
da antropologia científica no Brasil, do qual já falamos.
Assinala Schwarcz que para João Batista Lacerda9, então diretor do Museu Nacional
do Rio de Janeiro, todo “temor” quanto ao nosso “futuro negro” era dispensável, pois com a
abolição e a consequente dispersão dos negros, em menos de um século “esta raça” estaria
extinta. Oliveira Viana, na década de 1920, era defensor da ideia de que a “arianização
progressiva”, motivada pela chegada de imigrantes brancos e os constantes cruzamentos, além
da mortalidade de negros e mestiços, colocariam as coisas no lugar. Enfocando Thomas
Skidmore, Schwarcz atribui ao período entre 1890 e 1920 como o auge do pensamento racial,
quando a hierarquização, destacando a superioridade branca, adquire um caráter de verdade
científica.
Para Roberto Da Matta (apud SCHWARCZ, 1987, p. 39), seria o final do século XIX
o período do florescimento das teorias racistas no Brasil, onde a elite intelectual brasileira
absorve as teorias deterministas europeias, estas teses possuíam pressupostos importantes do
relacionamento biologia e história. Para Carlos R. Brandão (apud SCHWARCZ, 1987, p. 39),
é neste momento que se destaca a etnia como forma de classificação e hierarquização.
A partir das décadas de 1920 e 1930, informa Schwarcz (1987, p. 26-27), uma nova
fase de estudos e reflexões tivera início quando podemos ter como marco Artur Ramos, que
apesar da influência de Nina Rodrigues, exerceu uma crítica acentuada frente às antigas
convicções, buscando recursos na antropologia cultural, praticada principalmente nos Estados
Unidos, através da escola de Franz Boas ao invés das concepções “biologistas”.
Na concepção de Schwarcz (1987, p. 27), abre-se um aspecto otimista ao futuro da
nação, caracterizada pela obra do pernambucano Gilberto Freyre, que se consagrou como o
representante da ideia de uma realidade racial “amena e democrática” reforçando um ideal de
“branqueamento”, na perspectiva da elite branca adquirir traços culturais no mútuo contato
com o africano, e o índio em menor escala.
Após um período de desaquecimento “da questão racial”, esta voltara à tona nos anos
1950, tendo como ponto de convergência uma série de pesquisas sobre as relações raciais no
Brasil, como informa Marcos Chor Maio (1999). Esse programa foi patrocinado pela Unesco
nos anos de 1951 e 1952. Denominado de Projeto Unesco, não apenas gerou um amplo e
diversificado quadro das relações raciais no Brasil, mas também contribuiu para o surgimento

9

Lacerda fora o representante do Brasil no Primeiro Congresso Universal das Raças, na cidade de Londres,
Inglaterra, em 1911 (SCHWARCZ, 1987, p. 25).
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de novas leituras acerca da sociedade brasileira e de estudos produzidos por cientistas sociais,
dentre eles Florestan Fernandes, Roger Bastide e Oracy Nogueira.
O negro é analisando e entendido na condição de minoria, e nessa condição como um
grupo que encontrava dificuldades em concretizar a sua participação na sociedade brasileira,
era a negação da ideia de “democracia racial”. Esta produção acadêmica associava o conceito
de raça ao de classe social, e estas pesquisas demonstravam as diferenças reinantes em nosso
país, que resultavam em dificuldades no acesso aos bens sociais pelos negros, principalmente
à educação e aos empregos.
Schwarcz (1987, p. 29), ainda chama a atenção para os estudos que tinha como
preocupação a representação e a participação negra nos mais diversos meios de comunicação
e expressão, como fizera J.B. Borges Pereira (1967) em relação ao rádio, Miriam G. Mendes
em relação à produção teatral (1982) e Teófilo de Queiroz Junior frente à representação da
mulata na literatura nacional.
Com relação às religiões negras, a autora menciona Edison Carneiro, Roger Bastide,
os ensaios de Peter Fry sobre a umbanda produzidos em 1982, e R. Ortiz que buscara
relacionar esta religião com a emergência e a consolidação de classes no Brasil. Já no campo
das relações da antropologia com a linguística e história, esta obra de Schwarcz cita a
pesquisa de Carlos Vogt, Peter Fry e Robert Slenes. Julgamos importante as observações que
Schwarcz faz a respeito de intelectuais que ela destaca.
A abordagem sobre as religiões de matriz africana encontra um vasto espectro de
representantes, na qual destacamos Pierre Verger, Vivaldo da Costa Lima, Júlio Braga,
Deoscóredes dos Santos (Mestre Didi), Juana Elbein dos Santos, Marco Aurélio Luz,
Monique Augras, Raul Lody, Roberto Motta, Muniz Sodré, entre muitos outros.
Quanto às representações que buscavam na ciência justificar a inferioridade do negro,
de alguma forma estas ideias atingem a produção civilizatória negra, depreciando-a, tornandoa patológica, em especial a sua forma de religiosidade.
Essas representações ainda são eventualmente alimentadas por veículos formadores de
opinião, na produção de valores depreciativos, alimentados pela mídia. Lima Barreto (apud
SCHWARCZ, 1987, p. 53) retratara a postura devastadora jornalística, na figura do
personagem Isaías Caminha, que era um homem importante e respeitado, inclusive pela
polícia, pois tinha o poder de “tudo publicar e a todos ferir”.
Sobre racismo, vamos observar o que nos informa Muniz Sodré (1999), que atribui ao
“abolicionismo da elite branca” o trânsito histórico do “racismo de dominação para o de
exclusão”, com a inspiração em um “padrão cultural europeu”. Mais tarde, a comunidade
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“sanguínea” tornava-se comunidade de “raça”, na condição de uma unidade política de
ordenamento estatal associado à ideia de diferença biológica humana, culminando com a
manipulação de diferenças. Na concepção de Sodré “a exasperação do racismo no Ocidente
coincide, a partir do século dezoito, com o fortalecimento dos impérios coloniais”.
Para Sodré (1999), “elite” é aquele grupo social que, em diferentes domínios sociais,
controla as vias de acesso ao poder, a renda, a educação e a informação e, neste particular,
pleiteiam a Europa como o espaço simbólico, superior, de referência, um discurso
“monoculturalista” a fim de legitimar-se historicamente.
Provavelmente este empenho objetiva a gestão de uma imagem, conciliadora, frente a
uma realidade sócio-histórica carregada de contradição e conflitos e como estratégia de
consolidação do seu projeto, os meios de comunicação são suporte fundamental.
Logo, pensa Sodré, em uma sociedade sem um projeto claro de igualdade democrática,
produtora de elites poderosas em contrastes com os “diferentes”, estes são os supostamente
exóticos e inferiorizados. Para ele é fácil entender o desejo pequeno-burguês de manter-se o
mais distante possível dos valores de identificação religiosa africana, e este desejo brota às
vezes na narrativa jornalística, pois nenhuma narrativa é absolutamente neutra.
Sodré (1999) afirma que “acadêmicos brasílicos, os escritores românticos e realistas,
os jornalistas, os oradores, os pensadores sociais, todos, desde o fim da segunda metade do
século dezenove, pareciam ter algo a dizer sobre o caráter nacional”, mas em tom pessimista,
em função da presença da herança africana.
Às vezes pronunciamentos elitistas, frequentemente racistas, manifestavam-se em
editoriais jornalísticos, a exemplo daquele que apontava como “marco da involução cultural, o
fato da cantora Clementina de Jesus ter aberto o calendário artístico do Teatro Municipal em
1983”10, Clementina era e sempre foi, o símbolo maior da nossa identidade de matriz africana.
Finda a temática da “questão nacional”, levantada em 1822, 1888 e 1930, a temática
identitária foi esquecida pelas elites dirigentes, e é retomada por setores comunitários
religiosos, negros, indígenas etc. Mas a questão da discriminação, eventualmente assume
forma na imprensa, daí, segundo Sodré, “as acusações de conveniência na reprodução de
formas discriminatórias” sendo que esta começa pela denegação do racismo.
No campo identitário e de diferenciação, o pertencimento aos cultos de origem afrobrasileiros já não pode ser associado exclusivamente às classes economicamente subalternas,

10

Cf. editorial do Jornal do Brasil de 25 de janeiro de 1998, p. 8.

35

a grupos de negros ou simplificar o seu caráter de sofisticação litúrgica e de um sistema
particular de pensamento.11
Como mostram os estudos sobre a temática, a identidade religiosa de base africana, ou
seja, a abordagem sobre a prática religiosa afro-brasileira é um tema que, quando tratado pela
imprensa, requer maiores conhecimentos12 destas práticas e os deslizes nas abordagens
jornalísticas podem ser creditados a este desconhecimento numa ação deliberada ou não, onde
os prejuízos são grandes.
Apesar da ênfase na especificidade nagô 13 pela imprensa baiana, é fundamental que o
jornalista entenda que nem todas as instituições religiosas ou lúdicas trazidas pelos negros
podem ser explicadas pelo modelo nagô 14, como também não há nenhuma “pureza” estrutural
de uma totalidade de africanidade, original, nos exemplos encontrados.15A expressão relativa
a “pureza” relacionada a africanidade era atribuída por alguns intelectuais em detrimento a
outros modelos ao modelo nagô.
Como afirma Sodré (1999) no seu livro aqui analisado, atribui-se a habilidade das
lideranças religiosas nagô, através de mecanismos de “sedução”, ações que atraiam
intelectuais, artistas e jornalistas para, através de cargos litúrgicos (ogans ou obás)
vincularem-se ao cotidiano do candomblé, para realização de uma operação16 de afirmação e

De acordo com Sodré: “apesar da abundante literatura etnológica sobre candomblé, vodu, xangô - ou qualquer
que seja a designação regionalmente adotada no Brasil - tem sido pouco ressalvado até hoje o seu caráter de
veículo de continuidade institucional centrada na dinâmica de construção de uma identidade para o escravo e
seus descendentes”.
12
Na chegada de africanos na condição de escravos ao Brasil registra-se o afluxo de bantos de regiões onde hoje
identificamos Angola e Congo. Até o século dezenove vinham prioritariamente da África subequatorial os
ambundo e os bacongo, predominantes na Bahia, bem como os ovimbundos de presença forte em São Paulo,
Minas Gerais e Rio de Janeiro. A partir da segunda metade do século dezoito, quando o tráfico escolhera a
África superequatorial, ou seja, Costa do Marfim, baía do Benim, etc. Entre a massa escrava, chegavam
contingentes das regiões hoje correspondentes a partes da Nigéria e Benim, ex-Daomé, por onde se estendiam
“nações” ou cidades-estados conhecidas como Anagó, Oyó, Ijexá, Ketu, Ifé e outras. Tudo isto constituiu o
complexo civilizatório nagô, ou seja, iorubá, ou ainda sudaneses, que foram bem delineados na Bahia e no
Recife.
13
A questão da hierarquização valorativa dos nagôs, para alguns estudiosos, tem início com Nina Rodrigues
numa atitude contestatória à tese anterior do exclusivismo da origem banto dos negros no Brasil, sustentada por
estudiosos como Sá Oliveira, João Ribeiro e Silvio Romero. Nina defendia a superioridade dos “sudaneses”
exemplificando a sua organização, grandeza e cultura que, segundo ele, não fora atingida pelos bantos.
14
Prof. Vivaldo da Costa Lima, em entrevista à jornalista Cleidiana Ramos, do jornal A Tarde, do dia 29/07/07,
lembrava que Nina Rodrigues “foi o precursor de tudo que se escreve sobre candomblé [...] tudo tem sua origem,
de alguma maneira nas instituições extraordinárias de Nina Rodrigues, com todos os equívocos que ele tenha por
ventura cometido - que são frutos das informações que ele dispunha no seu tempo, fim do século XIX [...]. Nina
foi o primeiro que realmente freqüentou terreiros de candomblé [...], esqueceram que ele freqüentou apenas um
terreiro nagô”.
15
Sodré entende que por pressão de interesses, ao mesmo tempo, econômicos, políticos e religiosos (princípios
cosmológicos, entidades sagradas, assim como ancestrais), os nagôs “reinterpretaram” aqui a sua singularidade
civilizatória.
16
Estas “operações” objetivavam a difusão da especificidade do culto, afirmação grupal, reconhecimento
identitário e práticas de poder.
11
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legitimação pública deste culto. Deste modo, a comunidade litúrgica afro-brasileira, o
“terreiro de candomblé”, teria um grupo social, econômico e politicamente forte para dar
proteção contra as adversidades17 e, neste caso, a presença de jornalistas aliados era
fundamental.
A proximidade deste grupo de intelectuais, artistas e principalmente escritores e
jornalistas, viria trazer a lume o que a comunidade já sabia e praticava, ou seja, o “terreiro”
como núcleo reinterpretativo de um patrimônio simbólico, revelado em mitos, atos, valores,
culinária, músicas, línguas etc., na condição de processos de recriações históricas e
atualizações interculturais e transculturais, hoje experimentados por negros, brancos ou
mestiços, entre outros.
A notícia sobre o candomblé pode ser lida de várias maneiras, permitindo
interpretações diversas sobre os significados. O fato é que a matéria jornalística traz “pistas” e
“sinais”, podendo estar vinculadas a uma situação que caracteriza a posição do jornal frente a
determinados fatos ou assuntos, logo, a partir de uma matéria do jornal é possível apreender
as mais diversas dimensões, diferentes enfoques e imagens reveladoras da condição das
religiões de matriz africana no seio da sociedade soteropolitana.
Por vezes, a matéria é uma visão factual, que só ganha dimensão e coerência em uma
ótica na qual se observa a vivência histórica entre brancos e negros, em uma interpretação que
busque sentir elementos subentendidos, apontando para uma ação de resistência por parte de
determinada comunidade. Deste modo, reconhece-se a importância da imprensa como um
fórum de ideias e posturas de atores sociais históricos, observando manipulações,
representações, construção de sentidos neste estar no mundo.
Schwarcz (1987, p. 15) chama os fragmentos de textos da imprensa onde o negro
passa a frequentar diferentes seções dos jornais, como notícias, editoriais ou ocorrências
policiais e anúncios, de “pedaços de significações”, que representam as mais variadas visões
das condições de enfrentamentos ou júbilos experimentados por religiosos da matriz afrobrasileira.

Esta noção de enfrentamento de hostilidades pode ser reconhecida neste canto de celebração: “Kosi mi fará
alejo. Ara wara kon mi fará - Nada há que possa contra mim, nem mesmo o estrangeiro. Todos unidos num só
corpo, nada há no mundo que possa contra mim”, liturgia revestida em prática política.
17
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1.1 Década de 1950 - uma abordagem preliminar

Este subcapítulo aborda as notícias mais relevantes da década de 50 como marco
introdutório, a fim de observarmos o clima reinante entre a imprensa e o candomblé na década
em questão. A pesquisa recorreu às publicações voltadas para a cultura afro-brasileira e ao
noticiário específico sobre aspectos da religiosidade de base africana relacionados
preferencialmente à área da cidade do Salvador.
Os jornais consultados foram: Diário de Notícias, A Tarde e Jornal da Bahia, neste
capítulo utilizaremos os jornais da década de 1950 por iniciar um período em que se podem
observar nas reportagens jornalísticas elementos que possibilitam a identificação da sua
relação com o candomblé.
Porém, nos contatos diários com o material manipulado nos arquivos, bibliotecas,
gabinetes, institutos etc., ao vislumbrarmos alguma matéria relevante, alcançado em outro
veículo impresso que não os listados, pelo valor do “achado”, se recolheu para análise e
registro nesta tese.
Poderemos colocar algumas matérias jornalísticas extraídas de outros jornais, levando
em conta a sua relevância no assunto aqui pesquisado, ou seja, o candomblé. Neste particular,
achamos relevante o que nos informa o jornal O Momento, órgão do Partido Comunista
Brasileiro (PCB), observando a abordagem de intelectuais e jornalistas comunistas neste
jornal de aspectos culturais ligados à religiosidade afro-baiana. Assim é que em um Seminário
realizado pelo Centro de Memória e Arquivo Público da Bahia, em setembro e outubro de
2003, através da palestra da profa. Sonia Serra com o tema O Momento: um jornal militante
(1945-1957), com depoimento do prof. Dr. Luis Henrique Dias Tavares, atuante no referido
jornal, coletamos alguns dados.
No caso do nosso interesse registramos a matéria do jornal O Momento, do dia 27 de
setembro de 1956, com o título “Festejos de S. Cosme e S. Damião”, que demonstra a
veiculação de matérias ligadas à tradição religiosa afro-brasileira em um jornal comunista. A
matéria era produzida com intenções didáticas, que traduz a necessidade do Partido em apoio
às políticas de alianças com as classes populares, em especial, ao segmento negro.
Eis o título de uma destas matérias: “Hoje, na Fonte Nova, exibições de dansas (sic),
ritmos e cantos de quatro nações – o programa – ingressos à venda”. Esta notificação já
destacava a divisão das manifestações do candomblé em “quatro nações”, deste modo, já
incluindo o “candomblé de caboclo”.
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A matéria se reporta à formação clássica do povo brasileiro integrada pela
contribuição de portugueses, africanos e de “origens” (sic), referindo-se aos índios. Em um
determinado trecho o jornalista afirma a “importância dos negros que vieram de vários pontos
da África”, destacando como contribuições principais os ritmos presentes nas nossas músicas
e um destaque especial para a “grande cozinha”. Quanto aos negros trazidos para o Brasil, o
jornalista divide-o em dois grupos: “sudaneses e bantus”, destacando mais tarde em seu
próprio texto, os “jejes e os nagôs”.
Essas informações serviriam de introdução para uma matéria sobre os “Festejos de São
Cosme e São Damião”, com destaque para o “caruru de São Cosme” que já naquela época
extrapolava os espaços dos terreiros, penetrando, como obrigações religiosas de promessas,
pedidos e agradecimentos aos feitos promovidos por devotos dos santos gêmeos; servindo o
“caruru” à criançada, nas modestas salas dos lares populares ou nos salões de pessoas das
classes média e alta.
Achamos oportuno destacar a matéria do jornal A Tarde de 4 de julho de 1957, por
tratar-se de um artigo de autoria de Manuel Querino, importante pesquisador das coisas
relacionadas à cultura afro-brasileira, intitulado “Cucumbis”, revelador da incorporação de
elementos do candomblé nos folguedos populares, que se estenderiam ao carnaval. Nota-se
que o jornal já abre espaço para ilustres intelectuais colaboradores, do quilate de Querino,
para abordagem de assuntos diversos.
Neste artigo, a grande questão de Querino é notificar que os “Cucumbis” não iam além
de uma recordação de festas provenientes da África, e revela a sua dificuldade em conhecer
profundamente o significado de tal termo.
Esses “brincantes” costumavam exercer suas performances, “em determinados pontos
como fossem: Largo da Lapinha, Terreiro de Jesus e Largo do Teatro, sob as frondosas
cajazeiras que aí existiam”. Desses locais destaca-se em particular o Largo da Lapinha, que
também seria o espaço das exibições de ranchos e bailes pastoris, integrados de maioria negra
de perfil católico e de terreiros de candomblé.
Os participantes desfilavam cantando representando certos personagens, conduzindo
os seus “grimas”, e cantavam: “O bi iáiá, o bi iôiô, Saravudum, sarami, saradô”, quando
vibravam as suas armas umas contra as outras. Em dado momento, após alguns movimentos
corporais antes de começar as funções cantavam:

Cum licença
Cum licença auê
Cum licença de Zambiapongo,
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Cum licença auê

Em seu artigo informa Querino que este era o momento no qual “um indígena era
acusado de haver enfeitiçado o guia” estando a vítima correndo perigo de morte. A correção
do mal seria tarefa do feiticeiro, que em tom de autoridade cantava:

Tu caiá gombê
Tu caiá gombê
Chaco chaco
Mussungauê
O áiá calumgambâ
Cui sambambê;
Mate, ô mate Õ!
Vida ningeum dá.

A dramatização se encerrava quando o feiticeiro colocava uma “bolsinha” ou um
“contra-feitiço” nos lábios da “vítima” que, recuperada, recobrava os sentidos, motivo de
regozijo de todos. É importante destacar neste relato que Querino utiliza-se da imprensa para
afirmar, com uma conotação de positividade e eficiência, o trabalho do “feiticeiro” que não
gozava de prestígio junto a determinados segmentos sociais da época, sendo inclusive
perseguido pelas autoridades policiais.
Outro aspecto relevante se refere à linguagem revelada no artigo, que se aproxima do
universo da cultura banto, a ponto de identificarmos, no caso da música: “Cum licença auê”,
que na contemporaneidade podemos escutá-la nas festas religiosas da “Nação Angola” como
“cantiga de licença”, cantada deste modo:

Com licença ê
Ê com licença ê
Com licença de Zambiaponga
Com licença aê tatê.

Os assuntos relacionados com a contribuição negra no espaço brasileiro veiculados
pelos jornais extrapolam o noticiário local, vejamos.
Na matéria veiculada pelo Correio de São Paulo, de 28 de fevereiro de 1951, em
artigo assinado por Getulio César, da Comissão Pernambucana de Folclore, com o título “Os
búzios”, aborda assuntos relacionados à religiosidade de matriz africana, com um enfoque que
enquadra esta manifestação no campo do folclore.
Segundo este texto, os búzios teriam como característica principal ser um objeto que
envolve “crendices” (sic) quando um cliente aflito o procura para um “jogo” a fim de sanar
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males morais e materiais. “O sacerdote que sabe falar com Ogum, Yemanjá e outros deuses
do seu culto, joga pequenos búzios por três vezes [...] e conversa solenemente em um dialeto
próprio com o santo evocado [...]”.
Apesar desta utilidade divinatória o autor destaca aspecto maléfico destes búzios, dizia
que uma particularidade deste objeto é que, quando o mesmo “zunia”, espontaneamente, seria
sinal de desgraça rondando a casa.
Notifica o autor a função de moeda desempenhada pelos búzios no continente
africano, sendo que entre os “Congueses (sic) essa moeda ‘sui generis’ é conhecida por
Zimbo, em outras regiões africanas tomam o nome de ‘Lumache’ e de caurim”.
Concluindo, o autor identifica alguns aspectos desta prática como simples
“superstição”, afirmando que a mesma recebe significados antagônicos, a depender do
contexto, logo, o que é temido em um lugar porque traz atraso, em outro produz felicidade.
A questão do candomblé, evidentemente, está associada à questão do negro, a década
de 50 mostra um momento de discussões sobre o tema racial, é o que mostra a nota publicada
no Diário de Notícias, de 2 de setembro de 1950, com o título “O problema do negro”.
Tratava-se da declaração de um segmento participante do “I Congresso do Negro”, ocorrido
no Distrito Federal, reunido para “estudar e debater os problemas dos homens de cor”. Neste
Congresso foi aprovado uma Declaração de Princípios da qual destacaremos alguns pontos de
vista da “questão racial”.
Os congressistas “abaixo assinados” consideravam o seu dever, “em vista das suas
responsabilidades como homens de ciência”, manifestar as suas opiniões. Não acreditavam na
superioridade ou inferioridade de qualquer grupo humano, “a que bem ou mal se dá o nome
de raça”. Por esta razão afirmavam não estar ligados a qualquer ideia que significasse
gradação física, intelectual ou emotiva entre grupos humanos.
Quanto às características físicas, intelectuais e morais, estas seriam “produto da
interação de fatores vários que certamente o grupo racial participa”. Em relação ao negro
brasileiro, “embora ainda conservem reminiscências africanas em certas atitudes sociais, já
constitui um ser fundamentalmente brasileiro e parte da cultura nacional”.
Os “abaixo-assinados” nesta declaração, não se achavam solidários ou até mesmo
comprometidos com “qualquer teoria que faça tábua rasa do ambiente físico, das condições
econômicas e sociais, das instituições políticas, das situações históricas”.
Com a autoridade de se afirmarem como “homens de ciência”, fator diferencial e
reforço na qualidade das suas credibilidades, eles esperavam, “sinceramente”, que estes
congressos “sirvam à ciência”, com atitudes corretas frente aos fatos sociais e humanos, e não
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admitiria “atitudes que não tenham justificativa na ciência”, e aproveitando o momento
histórico que viviam, enfatizavam a eliminação do “racismo hitlerista”.
Em função destas reflexões, pediam os signatários que aquela declaração constasse das
atas do congresso, “para a ressalva da sua atitude diante dos problemas de raça aqui
ventilados”. Assinavam o documento: Edison Carneiro, historiador e etnólogo; Padre Pedro
Schoonakker, linguista; Guerreiro Ramos, sociólogo; Carlos Galvão Krebs, historiador; L. A.
Costa Pinto, sociólogo; Darcy Ribeiro, etnólogo; Walfrido Moraes, historiador; Joaquim
Ribeiro, historiador e folclorista; Amaury Porto Oliveira, ensaísta.
O assunto raça era uma constante, uma preocupação, inclusive, da Unesco. Assim é
que, o Diário de Notícias do dia 14 de junho de 1956, trazia a manchete: “Em debate a
questão das relações de raças – Reunião do Instituto de Sociologia da Bahia”. Tratava-se de
um evento na sede da Faculdade de Sociologia da Bahia, presidido pelo prof. João Mendonça,
presentes à reunião estavam os professores Thales de Azevedo, Acácio Ferreira, Frederico
Edelweiss, Gysellia Valadares, Graça Leite, Joaquim Costa Pinto, Nelson Sampaio e outros.
Dizia a matéria: “os debates causaram a mais viva impressão entre os presentes dado o caráter
eminentemente científico de que se revestiram, testemunhando o alto valor cultural daquela
instituição”.
Para o repórter, o chamado “caráter científico” era a garantia da qualidade do
encontro, e para um maior aprofundamento do tema novas pesquisas seriam realizadas. Para
tal fora escolhida uma comissão composta pelos professores Nelson Sampaio, Acácio
Ferreira, Thales de Azevedo, Gysellia Valadares e Frederico Edelweiss.
Esta comissão estaria preocupada com “as relações de raças na Bahia, excelente
campo de investigação para cientistas sociais”. Entre os assuntos debatidos na reunião
“destacou-se a questão da gênese social dos preconceitos raciais, concordando o Instituto com
as declarações contidas no relatório. Mereceu atenção especial a “advertência” do prof. Thales
de Azevedo “sobre os perigos que ameaçam as relações de raças no Brasil”, referia-se o
professor ao preconceito que vem, sorrateiramente, se formando no sul do país.
No mesmo jornal uma pequena nota reforçava a impressão do prof. Thales: “Um hotel
só para brancos!...”. Sob a alegação de que o regulamento não permitia a hospedagem de
pessoas de cor, a direção do hotel Esplanada negou aposentos à bailarina negra norteamericana Katherin Dunham. Essa conhecida artista declarou não ter queixas dos brasileiros,
pois acredita que o hotel que a recusou como hospede é uma exceção.
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O jornal abria espaço para as manifestações dos intelectuais nestas “coisas de preto”
revelando interesse sobre o assunto, reservando espaço a outras opiniões, a exemplo de uma
matéria do Diário de Notícias do dia 4 de dezembro de 1956:
Terreiros de Candomblé, fábrica de cadáveres – alcoólatras e espíritas mantêm
lotado o asilo de loucos - é um crime contra a dignidade humana, a exploração
africana, em nossos dias – curandeiros agem sob as vistas complacentes das
autoridades.

Reproduzindo o estilo de décadas anteriores, que associava o candomblé a
charlatanismo, curandeirismo e a ações criminosas, a década de 50, a levar em conta este
exemplo, ainda não era o espaço jornalístico favorável às religiões de matriz africana, ou
mesmo ao espiritismo.
A matéria do Diário de Notícias de 4 de dezembro de 1956, citada acima, assinada por
Carlos Coelho com fotos de Peterson Bach, tem como legenda o seguinte texto: “Ambos esses
quadros poderiam ser chamados de ‘Êxtase’”. Coelho começa o seu texto com alusão ao que
ele chamava de “lenda”, a respeito de uma conhecida contenda entre o famoso Pedro Gordilho
e o Babalorixá Bernardino, como exemplo de “um quadro de crendice que envolve a
população menos privilegiada desta nossa cidade do Salvador”. O fato é que “Pedrito”, algoz
dos terreiros de candomblé, na caça ao terreiro de Bernardino, por mais que escutasse os
tambores sagrados, não conseguira localizar o terreiro.
Esta fora a mesma dificuldade enfrentada por Coelho, segundo ele, quando deslocara
para “as bandas de São Caetano”, acompanhado por estudiosos franceses (entre os quais se
encontrava o cônsul Van Der Haegen), verificou como realmente era difícil “localizar um
candomblé, guiado pelas batidas dos atabaques”.
Coelho comentava sobre a exploração do candomblé como atração turística: Diário de
Notícias de 4 de dezembro de 1956 “[...] é um crime à dignidade humana. Nada menos do que
isto se faz na Bahia”. Alertando que o ambiente dos cultos primava pela exploração dos “paisde-santo e profetas”, ficara indignado ao ser informado que “[...] o dr. Estácio de Lima, lente
da nossa Faculdade de Medicina, também ‘caia no santo’. Na verdade, o que acontecia, era
que muitas aulas daquele professor eram dadas no próprio terreiro de candomblé”.
Para Coelho, os frequentadores dos cultos “[...] crescem e se arraigam na mente
doentia dos que vivem sob o sugestivo ambiente dos ogans”. Relatava casos de pessoas do
candomblé que já “[...] completamente transtornada, ateou-se fogo em Mar Grande... outros
entregou-se a pederastia como quase todos os outros, [...] bebia muito e era de temperamento
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contraditório, [...] acovardava-se facilmente”, como trabalho, este personagem, aventado por
Coelho, “limitava-se a fazer flores de papel, caprichosamente”.
Em vista do quadro apresentado, o repórter, afirmava que: “[...] não faria mal as
autoridades limitar as atividades dos pais-de-santo, impedindo-os de praticarem o
curandeirismo, fabricarem cadáveres como vem acontecendo diariamente na Bahia, que se
honra de um passado esplendoroso de cultura”.
Em que pese esta imagem negativa em relação ao candomblé, havia um esforço de
Edison Carneiro, no mesmo espaço daquele jornal, para uma explicação sobre o culto, “Culto
africano não é idolatria: Edison Carneiro”.
Em uma conferência realizada na década de 50, no auditório da Faculdade Nacional de
Filosofia, patrocinada pela Casa da Bahia, o autor de “Quilombo dos Palmares” mostrara “os
valores de crença e de cerimonial” conservados no culto africano, afirmava ainda o
historiador e etnólogo que “os cultos africanos no Brasil são monoteístas e nada têm de
idolatria”.
Quanto a Olorun, este era o “[...] verdadeiro deus universal dos negros africanos, [e
teria] as mesmas características de outros deuses universais das religiões como a católica e a
islâmica”. Lembrava a divisão clássica do candomblé “em nações”, e destacara Exu, alegando
que não lhe caberia “[...] a posição do ‘diabo’ que comumente lhe dão”, e completava: “[...]
ele é o encarregado de fazer a ligação entre os homens e os orixás. É um mensageiro que leva
recados, tanto de bem como do mal. Basta que lhe satisfaçam, dando-lhe cachaça ou farofa de
dendê.
Carneiro encerrara a sua conferência recorrendo à ciência como respaldo dizendo que:
“[...] como cientista, não lhe seria permitido julgamentos que não fossem as próprias
conclusões das pesquisas”.
Em síntese, na década citada aqui, o que se registra é a exposição de assuntos ligados à
comunidade negra e a presença de depoimentos de intelectuais já preocupados em referir-se
ao candomblé fornecendo elementos para uma melhor compreensão desta manifestação
religiosa.

Essas ações, em especial, eram realizadas por sociólogos e antropólogos que

levavam em conta a necessidade de uma abordagem mais profunda sobre esta religião.
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2 O ESPAÇO TERREIRO – A ARQUITETURA DO SEGREDO: O EMPENHO PARA
PRESERVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS SIGILOSOS
Neste capítulo abordaremos a relevância do imprescindível cuidado na ocultação dos
ritos fundamentais do candomblé, através de um espaço arquitetônico específico que inibisse
os olhares e a presença de pessoas, em especial repórteres, alheios completamente àqueles
ritos secretos.
As práticas ritualísticas do candomblé requerem um espaço especial que tem a função
de organizar, hierarquizar, segredar e agregar os fundamentos indispensáveis para a efetivação
dos atos iniciáticos. Assim é que o sigilo é algo essencial para a efetivação da prática
religiosa, desse modo, essa “possibilidade do secreto” é fundamental e justifica-se para
compreendermos a gravidade ou não da ação dos fotógrafos (George Clouzot e José
Medeiros) aqui abordados como agente da realização do material jornalístico, na qualidade de
repórteres fotográficos, no espaço interno, secreto, de um terreiro. Mais tarde, em um capítulo
adiante, trataremos da participação desses dois fotógrafos em episódios jornalísticos que
também motivaram esta tese, isto é, a privacidade dos ritos religiosos afro-brasileiros e a
imprensa.
Na África, esta atividade ritual semelhante ao candomblé se dá em “campo aberto”,
como registra Pierre Verger (1981). Este antropólogo exercia um empenho pessoal em relação
às "coisas do candomblé", é o que poderemos verificar em seu livro, uma abordagem do
contexto africano com a religião implantada na Bahia, uma obra de grande valia. No Brasil,
em especial na Bahia, em tempos de outrora, é provável que essas práticas se realizassem “no
meio do mato”, em completo sigilo, em decorrência da proibição existente por parte da polícia
ou das necessidades litúrgicas relativas a este ato.
Conta-se, nas conversas efetivadas nos terreiros, que os ritos de outrora eram
realizados, antes da instituição das Casas de candomblé, na residência dos iniciados, cercados
de profundo sigilo, evitando-se a presença de estranhos, sem o toque dos atabaques, em receio
absoluto à repressão policial ou possível denúncia dos intrusos aos órgãos de imprensa e estes
à polícia.
Posteriormente, por volta do século XIX, com a instituição dos terreiros, ainda
preservavam-se os espaços internos dos olhos curiosos e desautorizados de visitantes,
principalmente aqueles espaços utilizados para a reclusão de iniciados, espaços estes
conhecidos como “runcó”, sendo que a credibilidade e o prestígio de uma Casa residiam,
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principalmente, nesta possibilidade da preservação dos seus ritos e fundamentos, de acesso
exclusivo àqueles que teriam as prerrogativas indispensáveis para frequentar esses espaços.
A possibilidade do “sigilo absoluto” ainda hoje faz parte da marca característica dos
chamados “candomblés sérios”, expressão usada por fiéis e simpatizantes de determinados
terreiros que preservam, em um esforço máximo, essa possibilidade de sigilo das suas práticas
divinatórias. É certo que poderiam existir espaços religiosos que não primavam por essas
características, mas isso não é um assunto para ser tratado nesta oportunidade, ou seja, a
preocupação cuidadosa quanto ao “sigilo absoluto” de outras Casas, o que nos interessa é
destacar o sigilo e a privacidade em relação às práticas básicas, como algo fundamental para a
credibilidade desfrutada por uma Casa, sendo ponto de honra à inviolabilidade dos seus
espaços sagrados, destinados a fins reservados.
Deste modo, podemos dividir os espaços do território do candomblé, acolhendo o que
diz a antropóloga Juana Elbein dos Santos, em espaço “desde dentro” e espaço “desde fora”,
assunto que veremos mais adiante por já definir uma relação espacial relacionado ao
candomblé, caracterizando o “espaço de dentro” como de uso exclusivo dos fiéis.
Podemos afirmar não existir um modelo único, arquitetônico, voltado para as
edificações localizadas nos terreiros, porém em todos eles os elementos constituintes das suas
estruturas internas, no que pese aos ambientes necessários ao seu funcionamento, seguem as
mesmas fórmulas e elementos construtivos voltados para finalidades específicas, cuja
unanimidade em relação às exigências fundamentais é a possibilidade de manter esses espaços
longe dos olhos dos que não estão autorizados a vê-los ou a frequentá-los.
Para uma definição inicial sobre o que é um “terreiro de candomblé”, podemos nos
valer do que informa Reginaldo Prandi (s.d) em seu artigo “Religião e sincretismo em Jorge
Amado”, este, conhecido estudioso e frequentador desta religião de matriz africana. Prandi
define um terreiro de candomblé como sendo o nome que se dá ao espaço territorial, sendo
que nos primeiros tempos, os rituais eram celebrados no quintal de alguma edificação urbana
ou numa roça afastada, isto é, no terreiro ao ar livre. Depois se passou a construir um barracão
coberto de sapê onde se realizavam as danças sagradas, além de cômodos para abrigar os
altares dos orixás e a clausura, onde se fazem as iniciações secretas (grifos nosso).
Esse conjunto é chamado ainda hoje de terreiro, e o local para as danças cerimoniais,
do mesmo modo, é denominado barracão, embora este seja agora um salão de alvenaria, como
as demais dependências. Em iorubá, uma das línguas rituais do candomblé, o templo ou
terreiro é chamado de Ilê axé.
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O que destacamos nessa definição do autor, e que nos interessa nesta tese que se
baseia na análise da produção jornalística ou fotojornalística em relação a abordagens
realizadas de assuntos relacionados ao candomblé, em especial a sua privacidade, apoiados
por um conjunto de categorias de análise das notícias, apresentadas mais adiante neste
trabalho, é a evidência da existência de um reduto espacial inviolável, chamado clausura,
inexpugnável, reservado para a efetivação de um dos aspectos fundamentais e secretos do rito
que é a “feitura de iaô”, ou seja, o processo iniciático mais importante que é “fazer o santo”,
espaço de recolhimento das pessoas que vão receber os orixás, voduns ou inquices, ou seja, o
“transe entusiástico”, rito executado por sacerdotes especialistas, não se permitindo em
nenhuma hipótese a presença de não iniciados ou curiosos, enfim, pessoas cuja presença
macularia estes ritos secretos fundamentais.
Outro espaço de relativa interdição, principalmente para os iniciados que não tenham
alguma tarefa a realizar neste ambiente, é a COZINHA. Por consequência, em virtude do que
se prepara ali para a consagração das divindades, onde são utilizadas “receitas mágicorituais”, é absolutamente proibida a presença de não iniciados.
A responsável por este ambiente é a IAMASSÊ que sobre sua responsabilidade e
supervisão são preparados os alimentos sagrados. Sob a sua escolha, as ebomis (religiosas
mais velhas em tempo de iniciação), podem auxiliar, sendo a Iamassê responsabilizada por
qualquer falha no preparo que ocasionalmente venha a acontecer.
É no espaço da cozinha que ocorre, quando dos preparos das iguarias, a troca de
informações, sigilosas e importantes, o que se chama de “Correio Nagô”, uma espécie de
“jornal oral” que divulga e atualiza os fatos históricos e contemporâneos relacionados ao
candomblé.
Recorremos agora à Equede Sinha, Sra. Gersonice Brandão (2015), para importantes
informações. Em seu livro ela afirma que “Chegou a hora de transmitir de outra maneira esse
conhecimento adquirido [no que se chama de] boca a boca [transmitir] nos entremuros do
terreiro. Esta é minha trajetória como mulher religiosa”.
Permito-me recortar para efeito desta tese aspectos importantes da arquitetura do
Terreiro da Casa Branca, começando com “a Coroa de Xangô Agodô”. Espaço identificado
como símbolo de resistência, localizado no barracão principal da Casa, representa um totem
de fé, na instalação de “quatro pilastras que ladeiam a pilastra central da Coroa de Xangô
Agodô (patrono da Casa Branca), representando os quatro elementos (cantos) da nação Iorubá
e seus orixás”, estando todos sob a Coroa de Xangô e a vigilância intensa de Oxóssi.
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Segundo Brandão, a Equede Sinha, ali se somam as tradições jeje-nagô (Oxóssi),
iorubá-tapá (Xangô), aon efan (Oxalá) e ijexá (Oxum), que formam as raízes do Terreiro da
Casa Branca. Essa organização político-social religiosa serviu de base para os candomblés de
todas as nações do Brasil. Circundando esse obelisco estão localizados assentos (cadeiras)
destinados às autoridades religiosas, terminantemente interditados a outras pessoas que não
autoridades máximas religiosas do candomblé.
Outro elemento arquitetônico importante destacado no livro de Brandão, de extrema
proibição de proximidade e acesso a não-iniciados, na porta principal do Terreiro da Casa
Branca está assentada a representação de Exu, onde é costume se pedir licença “para os
elementos visíveis e, principalmente, para os invisíveis”. Informa Brandão:

Rica em detalhes e ornamentos, a primeira versão da casa de Exu, atrás da porta do
barracão principal da Casa Branca, demonstra o respeito pelo guardião dos caminhos
e responsável pelas comunicações. Ao lado, uma janela com vista para uma
paisagem sem prédios ou construções. Prevalecia a mata virgem que se estendia até
o Rio Vermelho (BRANDÃO, 2015, p. 157).

Ainda em relação à Casa de Exu, no barracão, a autora nos traz uma importante
informação, destacando também a alusão à “morada sagrada”, trata-se da Casa do orixá Airá
Intilé, que teria sido assentado ainda em 1807, no antigo Candomblé da Barroquinha, origem
da Casa Branca. Com referência às casas dos moradores que havia nesse mesmo período, a
sua descrição revela as condições socioeconômicas dos seus moradores: “eram de taipa, barro
e pau a pique. Troncos de árvores sustentavam não só residências, mas também bandeirolas.
Além disso, serviam de mastro para a bandeira branca”, e indicativo da existência de uma
casa de candomblé.
Em relação ao “Axé plantado”, ela lembra que “As grandes mães ancestrais, iamíns,
foram homenageadas no princípio do terreiro através de uma fonte d’água que tinha a forma
quadrada e posteriormente seria substituída pelo Barco de Oxum”.
Lembramos que o nosso interesse nesta abordagem é destacar os aspectos
arquitetônicos de um terreiro de candomblé, tendo como referência a arquitetura do Terreiro
da Casa Branca18.
18

Este Terreiro está situado na Avenida Vasco da Gama, n. 463, Engenho Velho da Federação, cidade de
Salvador, na Bahia, e apresentamos a seguir partes desta arquitetura, listadas por Brandão (2015, p. 20) em
função da importância ritual e simbólica de componentes de caráter material que dá suporte e significado às
práticas litúrgicas.
1. Barração de Festas, quarto de Xangô e das aiabás, quarto dos adoxus, sala,
banheiro, despensa e cozinha
2. Casa dos ancestrais
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Um dos locais considerados de maior importância é o barracão do terreiro de
candomblé onde ocorrem as manifestações públicas e a inter-relação entre iniciados e nãoiniciados, por ser uma área de livre entrada, tem a sua arquitetura construída objetivamente
para que se evite o acesso físico e até mesmo visual dos visitantes não-iniciados. É na área do
barracão de modo visível que se coloca, de um modo geral em todos os terreiros, a seguinte
advertência: “É PROIBIDO FOTOGRAFAR, FILMAR E GRAVAR”.
A privacidade e o sigilo revelado até mesmo na arquitetura e na postura dos fiéis é o
elemento fundamental, estrutural e teológico das religiões de matriz africana. No nosso
entendimento a “arquitetura do sagrado” que abriga o candomblé, vai além de um espaço
físico de conteúdo estilístico, material e particular. Além disso, a arquitetura do candomblé se
refere a um espaço onde atuam memória, tradição, resistência, simbolismo, fé e segredo.
Local onde são processados ritos de conteúdos teológicos de matriz africana em uma versão
afro-brasileira.
Deste modo, podemos dividir os espaços do território do candomblé, acolhendo o que
diz a antropóloga Juana Elbein dos Santos, em espaço “desde dentro” e espaço “desde fora”
caracterizando o “espaço de dentro” como de uso exclusivo dos fiéis. No seu livro (1986),
essa relevante contribuição aborda de forma profunda aspectos religiosos do candomblé de
ketu.
A autora propõe nesse trabalho examinar e desenvolver algumas interpretações sobre a
concepção da morte, suas instituições e seus mecanismos rituais, tais quais são expressos e
elaborados simbolicamente pelos descendentes de população da África Ocidental no Brasil,

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Casa de Omolu, Nanã e Oxumarê
Casa de Oxóssi
Árvore sagrada – Iroco (Gameleira)
Casa dos filhos de santo
Casa de Exu
Fonte de Oxum
Fonte de Oxumarê
Árvore sagrada – Cajazeira
Casa de Ogum
Casa de Airá Intilé
Barco de Oxum (Oko ilu ayiê)
Bambuzal (Dancô)
Praça de Oxum
Escultura de sereia com lago artificial
Árvore sagrada – Baobá
Assentamento de Ossaim
Centro Cultural Vovó Conceição
Gradil de aço carbono, com 102m vazado com os símbolos dos orixás
Árvore sagrada – jaqueira (Apaocá)
Escadaria principal com 53 degraus.
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particularmente na Bahia, nas comunidades, grupos ou associações que se qualificam a si
mesmos de Nàgó e que a etimologia moderna chama de ioruba.
Santos, J. E. reconhece que neste trabalho estão incorporadas as contribuições de
Deoscóredes M. Santos, Mestre Didi, e destaca o exame da cultura nagô em duas perspectivas
possíveis: “desde fora” e “desde dentro”. Perspectivas que são difíceis, mas segundo ela, não
impossíveis de complementar. A respeito da religião nagô, Santos afirma que a mesma se
trata de
[...] uma experiência iniciática no decorrer da qual os conhecimentos são aprendidos
por meio de uma experiência no nível bipessoal e grupal mediante um
desenvolvimento paulatino pela transmissão e absorção de uma força e um
conhecimento simbólico e complexo a todos os níveis da pessoa, e que representa a
incorporação vivida de todos os elementos coletivos e individuais do sistema,
parecendo que a perspectiva que convencionamos chamar ‘desde dentro’ se impõe
quase que inevitável (SANTOS, J. E., 1986, p. 17).

Do ponto de vista histórico, para ela, o candomblé evoluiu para uma síntese dos
valores essenciais de uma tradição da época mais fértil da cultura ioruba, século XVIII e
início do século XIX, “[...] nos reinos então poderosos de Óyó e de Ketu”. Alega ainda que
esta mesma cultura, na própria África Ocidental, “sofreu consideravelmente o impacto da
pressão colonial”. Complementa ainda Santos, J. E., que a cultura nagô vivenciada no Brasil
pelos grupos tradicionais,

[...] reencontra seus elementos de origem nos grupos mais afastados das grandes
cidades africanas tais como Itakon, Ifón, Kátu, Màko, Ilárá e nas dezenas de
pequenas vilas e vilarejos ao longo da fronteira da Nigéria com o centro e o sul do
Daomé, na memória dos velhos sacerdotes de palácios e templos, e, sobretudo, na
riquíssima tradição dos textos orais preservados e recitados pelos Babaláwo,
sacerdotes de Ifá, hoje desaparecidos no Brasil (SANTOS, J. E., 1986, p. 14).

Os fins teóricos e práticos do seu trabalho limitaram-se aos grupos tradicionais
situados, segundo ela, nos três principais “terreiros”, esses identificados com o culto de
modelo nagô, terreiros conhecidos em Salvador, centro da religião tradicional, negro –
africana no Brasil.
Cita inicialmente como o “terreiro” mais antigo que se conhece onde se instalou o
primeiro culto de Sàngó, situado na oportunidade na Barroquinha, no centro da cidade. Da
Barroquinha derivaram o Ilé Òsôsì, em um terreno conhecido como Gantois e, enfim, o Àse
Òpó Àfònjá, instalado em São Gonçalo do Retiro, locais onde foram efetivados os estudos
básicos usados no seu trabalho. Importante destacar que os terreiros aqui mencionados
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possuem arquiteturas particulares, nas quais se destacam a clausura impenetrável para os nãoiniciados.
A respeito do Àse Òpó Àfònjá, Santos, J. E. explica que,

[...] foi fundado por Eugênia Ana dos Santos, Oba Biyi, a célebre Iyàlòrisá Aninha,
que saiu do Ilé Iyá-Nàsó com um grupo de sacerdotisas. Com Bamgbosé Obitiko
(Rodolfo Martins de Andrade) e Oba Sanya (Joaquim Vieira da Silva) ela instalouse no lugar chamado Camaron, para ir, em seguida, para a rua de Curriachito, para a
Ladeira da Praça, para a Ladeira do Pelourinho, e finalmente, em 1919, para uma
fazenda situada em São Gonçalo do Retiro dando prestígio e estímulo
extraordinários à religião Nàgó e ao “terreiro”, onde se concentrou a flor da Elite
negra do Brasil. Por sua morte, em 1939, Maria Bibiana do Espírito Santo, Òsun
Múìwá chamada Mãe Senhora, devia sucedê-la, prosseguir em sua tarefa com
brilhantismo e dedicação, e manter os fundamentos tradicionais da religião. A autora
foi iniciada por Mãe Senhora em 1964. A bibliografia sobre o Àse Òpó Àfònjá é
abundante (SANTOS, J. E., 1986 p. 15).

Na opinião de Santos, J. E., qualquer indivíduo que penetra no espaço interno de um
terreiro de candomblé, em especial nos espaços arquitetônicos restritos, até mesmo um
etnólogo, além de macular esse espaço, não tem,

[...] desenvolvimento iniciático, não convive suficientemente com o grupo, suas
observações são na maioria das vezes efetuadas ‘desde fora’, vistas através de seu
próprio quadro de referências; raramente ele fala a língua de seus pesquisados
(SANTOS, J. E., 1986, p. 18).

Penetrar nesses espaços restritos requer estar “iniciado”, que significa aprender os
elementos e os valores de uma cultura “desde dentro”, além de uma inter-relação com o grupo
religioso, ao qual ele visita. Para a autora, uma abstração consciente “desde fora” é uma
aspiração ambiciosa e pouco provável.
Ainda no ponto de vista de alguns autores, Santos, J. E. afirma que estes autores
visitantes atribuem

[...] a um mal-estar moral o fato de algumas cerimônias sejam privadas,
particularmente aquelas onde há sacrifícios. Chegam mesmo a dizer que o caráter
bárbaro dessas práticas faz com que os sacerdotes responsáveis não admitam a
presença de visitantes, subentendendo-se a dos pesquisadores. É verdade que,
insistindo, os pesquisadores às vezes conseguem assistir à cerimônia, transgredindo
a um dos princípios fundamentais do sistema (SANTOS, J. E., 1986, p. 19).

Concordamos não haver nada de bárbaro na prática religiosa do ponto de vista dos
fiéis das religiões de matriz africana, para Santos “não há nada de bárbaro”, mas sim no limite
achamos que, de acordo com ela, o que existe de fato é a aplicação de um sistema de valores
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externos ao próprio candomblé, valores esses do repertório do visitante inconveniente ou
pesquisadores.
Segundo ainda Santos, J. E. (1986, p. 20), essa postura de resguardo “Não se trata
igualmente de uma atitude defensiva em face da polícia ou da curiosidade científica ou de
outro caráter qualquer”. Na verdade, o que existe de fato é “uma proibição para [a presença]
de certa categoria de indivíduos”.
A cultura do candomblé, ou seja, em especial a sua prática religiosa, sempre enfrentou
diante da elite "branca", isto é, no confronto com a chamada cultura "branca", uma postura
que vai do preconceito, da diabolização, intolerância, agressões a terreiros, culminando com a
dramática perseguição policial que, de certa forma, esta perseguição se extingue nos anos 70.
Evidente que, em tempos contemporâneos, ainda existem posturas intolerantes que
caracterizam as atividades provenientes da África, incrustadas nas práticas culturais do Brasil,
como pejorativamente "coisas de negro". Atualmente, o candomblé não é exclusivamente
coisa de negros, haja vista a acentuada presença de pessoas "brancas".
No ambiente do candomblé a aquisição de conhecimentos resulta de uma experiência
progressiva, iniciática, que possibilita a absorção e o desenvolvimento de qualidades e de
poderes, logo, o acesso a determinados espaços e consequentemente observação ou
participação em certos ritos, está “em relação direta com o grau de iniciação”, desse modo,
como consequência da capacidade física ou espiritual do indivíduo de assistir e de participar
“de uma experiência durante a qual são liberados e estão presentes forças e poderes
dificilmente manejáveis” , daí é oportuno notificar a sentença que Santos, J. E. (1986, p. 21)
expõe: “Biri-biri bò won lójú / Ogbèri nko Màriwò/ Trevas cobrem seus olhos/ O não-iniciado
não pode conhecer/ o mistério do Màriwò”.
Complementando, Santos, J. E. (1986, p. 21) alega que se entende o profundo
significado do sacrifício, compreende-se facilmente a preocupação de manter a cerimônia
privada, que provém da estrutura própria da religião nàgô e não tem nenhuma relação com
qualquer mal-estar moral nem com barbarismo ou com nenhuma outra projeção de outro
sistema cultural.
Ainda em relação ao patrimônio de matriz religiosa africana, o século XIX viu
transportar e implantar na qualidade de adaptação no Brasil, os elementos de um conjunto
cultural que se expressa através de associações religiosas, onde se mantém e se renova o culto
e a adoração de entidades sobrenaturais, os òrisás, e em relação a ancestrais ilustres, os égun.
Informa Santos, J. E. que,
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Uma parte dos membros do terreiro habita no local ou nos arredores do mesmo
formando às vezes um bairro, um arraial ou um povoado. Outra parte de seus
integrantes moram mais ou menos distantes daí, mas vem com certa regularidade e
passa períodos mais ou menos prolongados no ‘terreiro’ às vezes em uma casa ou,
na maioria dos casos, de um quarto numa construção que se pode comparar a um
“compound”19 (SANTOS, J. E., 1986, p. 32).

Santos, J. E. (1986, p. 33) define um terreiro de candomblé como um organismo que
ultrapassa os seus limites materiais, constituindo-se em um polo de irradiação, projetando-se e
permeando-se na sociedade global. Os seus componentes, os membros do egbé circulam,
deslocam-se, trabalham e têm vínculos com a sociedade global, mas constituem uma
comunidade que “concentra e expressa sua própria estrutura nos terreiros”.
Em seu espaço geográfico na diáspora, os elementos culturais provenientes da África
trouxeram conteúdos que foram restituídos no terreiro. No caso dos três terreiros tradicionais
nagô, pesquisados por Santos, J. E. estes se mantiveram sem grandes mudanças, explica
Santos, J. E. (1986, p. 33) que o Axé Opô Afonjá, a roça do São Gonçalo do Retiro, “constitui
um modelo exemplar”. Informa também que o “terreiro”, contém dois espaços com
características e aspectos funcionais diferentes: um espaço que qualificaremos de “urbano”,
compreendendo as construções de uso público e privado; e um espaço virgem, que
compreende as árvores e uma fonte considerado como o “mato”, equivalendo à floresta
africana.
É evidente que, em virtude da expansão urbana, muitos terreiros não contemplam na
integralidade todos esses elementos, mantendo no mínimo os espaços indispensáveis. Santos,
J. E. faz a descrição desses espaços:
No espaço ‘urbano’, encontramos as casas-templos, ilé-òrisá, consagradas a um
òrisá ou a um grupo de òrisá, entidades divinas que, por suas características, podem
ser cultuados juntos; uma construção chamada de ilê-àse que comporta uma parte
estritamente privada destinada à reclusão de noviças – as iyawo – uma cozinha ritual
com sua ante-sala e uma sala semipública segundo as ocasiões); uma construção – o
‘barração’ – que abriga um grande salão destinado às festividades públicas, com
espaços delimitados para os diferentes grupos e setores que constituem o egbé e os
lugares reservados à assistência; um conjunto de habitações permanentes ou
temporárias para os iniciados que fazem parte do ‘terreiro’ e suas famílias. Entre as
construções, no limite do espaço ‘urbano’ e debruçados sobre o ‘mato’ encontra-se o
Ilé-Ibo-Aku, a casa onde são adorados os mortos e onde se encontram seus ‘assentos’
– lugares consagrados – local onde ninguém se pode aproximar, guardado por
sacerdotes preparados para estes mistérios e separado do resto do ‘terreiro’ por uma
cerca de arbustos rituais (SANTOS, J E.., 1986, p. 33-34).
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Compound é um termo comumente aplicado na Nigéria, de acordo com Santos, J. E. (1986, p. 32), a um lugar
de residência que compreende um grupo de casas ou de apartamentos ocupados por famílias individuais
relacionadas entre si por parentesco consanguíneo. Em Nagô ele tem o nome de agbo-ilê, que quer dizer
literalmente, conjunto de casas’.
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Figura 1 – Arquitetura do Terreiro da Casa Branca

Fonte: Brandão, Gersonice. Equede: a mãe de todos – Terreiro da Casa Branca, 2015, p. 21.

54

2.1 A ética e a privacidade – repercussões do “affaire” Clouzot na imprensa
baiana
Neste subcapítulo, abordamos casos emblemáticos de dois repórteres que conseguiram
penetrar no espaço íntimo, privado e ritual do candomblé, logo, espaço proibido a estranhos às
práticas religiosas iniciáticas, gerando repercussões e repercussões. Esses casos, fatos
jornalísticos, interessam-nos de modo especial em virtude da forte repercussão na sociedade
baiana, no âmbito do candomblé e na imprensa local. Trata-se do que chamamos de “caso
Clouzot”, uma publicação da revista Paris Match, e a reportagem do fotógrafo José Medeiros
na revista O Cruzeiro, esta, um periódico dos Diários Associados.
A produção jornalística é um misto de texto e imagem, as fotos não eliminam a
possibilidade de um tratamento artístico, proporcionado pela qualidade do fotógrafo. Em
nosso trabalho, a imagem fotográfica é compreendida como uma linguagem iconográfica que
favorece a leitura e a compreensão do fato histórico. Na década de 1960, a impressão das
fotografias nos jornais era de uma qualidade razoável, obviamente longe das possibilidades de
agora, mas complementadas pelo capricho e habilidade do fotógrafo.
Destacamos alguns exemplos, que podem ser vistos como elemento de informação
histórica, qualidade estética ou em ambas as condições. O Diário de Notícias através,
principalmente, do trabalho do fotógrafo José Cavalcanti, na Lavagem do Bonfim, apresenta
uma clara preocupação com o registro fotográfico voltado para o elemento estético e
informativo, em um momento no qual a “lavagem”, cada vez mais, ganhava elementos
plásticos, em especial, nas vestimentas das baianas que se deixavam fotografar sem nenhuma
restrição. É bem provável que algumas casas de candomblé só tivessem a possibilidade de
fazer o registro de determinadas personalidades do culto através do trabalho fotográfico dos
jornais, o qual, ao longo do tempo transformou-se em um acervo importante a serviço das
memórias iconográficas destas Casas. A festa de Yemanjá, pela sua plasticidade e dias
iluminados pelo sol de verão, era ideal para boas fotos.
Acima de tudo, o trabalho fotográfico era fundamental para o registro da presença de
personalidades. No entanto, nem sempre a relação entre o candomblé e as câmaras
fotográficas fora de harmonia. Imaginem em relação aos espaços reservados aos rituais
secretos destas Casas, cuja presença de elementos estranhos à cerimônia não era
absolutamente permitida. O que se diria de alguém fotografar estas cerimônias?
Abordaremos dois casos de “presenças” de indivíduos relacionados com a imprensa
nos espaços íntimos do candomblé, com a permissão das autoridades religiosas destes
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terreiros, que causou imensa repercussão negativa na época, a diversos setores não só aos fiéis
do culto. Estamos nos referindo ao “caso Clouzot”, da revista francesa Paris Match, de
intensa repercussão mobilizando intelectuais brasileiros, e a reportagem do fotógrafo José
Medeiros na revista O Cruzeiro, ambas marcantes na década de 1950. Começaremos pelo
“caso Clouzot”, de maior repercussão, gerando uma polêmica que envolveu a imagem do
Brasil no exterior, não só pelo texto, considerado sensacionalista e ofensivo, mas, sobretudo,
pelas imagens divulgadas dos rituais “secretos” do candomblé.
A Paris Match, revista francesa de grande circulação, no seu número do dia 12 de
maio de 1951, registrara em suas páginas a reportagem realizada por Henri-Georges Clouzot
no Brasil, iniciando a matéria com a seguinte manchete: “Henri-Georges Clouzot traz do
Brasil um extraordinário documento etnográfico”. A revista elevara o trabalho do cineasta à
condição de documento de caráter científico e inédito:

Pela primeira vez, um branco pôde penetrar no santuário das divindades negras,
onde se praticam os ritos sangrentos de iniciação. É a primeira reportagem
fotográfica do grande diretor de cinema Clouzot, e a revista Paris-Match a publica
em primeira mão mundial.

Havia uma relação hierárquica, entre o olhar do visitante, “branco civilizado”
(Clouzot), e o “mundo negro, bárbaro e sanguinário”. Postura dicotômica que se desenvolverá
no corpo da matéria jornalística.
As primeiras informações desenham Salvador como um espaço urbano, onde em pleno
século XX, “[...] um quarto dos 400.000 habitantes de uma cidade moderna continua a
celebrar Xangô”. Existiria uma relação entre as Igrejas Católicas e os “templos fetichistas”,
em plena capital do estado da Bahia, na razão de 96 igrejas para 453 candomblés, sem contar
com os “clandestinos”. Clouzot e a sua mulher Vera viajaram para Salvador a fim de
realizarem um filme. Aqui chegando, renunciaram ao seu projeto cinematográfico para
“mergulharem” de corpo e alma nos “estudos dos ritos fantásticos que assombram as
madrugadas da maior cidade negra da América do Sul”.
A “alucinante reportagem” seria lançada em livro com o título “Le Cheval des Dieux”
(O Cavalo dos Deuses), mas a revista francesa Paris Match garantiu a exclusividade aos
documentos fotográficos que Clouzot realizou durante as cerimônias “secretas” em Salvador e
publicou a matéria, assegurando que o mesmo foi “excepcionalmente admitido, após três
meses de pesquisas e diligências”.
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Para Clouzot, o Brasil era uma terra de contrastes extraordinários, caracterizados por
uma São Paulo de arranha-céus e, a Bahia, com procissões para oferecer às águas, todos os
anos, “um garanhão negro para Yemanjá”, a fim de que a deusa pudesse cavalgar em seu
reino marítimo. De acordo com a reportagem da Paris Match (1951), uma noite, o francês é
conduzido a uma cerimônia “fetichista” na periferia de Salvador. Começa aí, a sua ação
“exploratória” onde ele e a esposa perceberam a “cadência misteriosa dos tambores sagrados”.
Na sala onde ocorre a cerimônia à meia-luz, dançam jovens negras, que em certos momentos,

[...] soltam grunhidos de animais. Estão possuídas. Uma divindade tomou suas
cabeças [...] como se estivessem embriagadas, uma delas, “coitada”, não escapará,
[...] ela vai e vem, sob uma saraivada de golpes invisíveis, como um saco de
pancadas [...].

A jovem possuída pelo “demônio” começa a dançar. Algumas possuídas dançam,
desse modo, durante quarenta e oito horas sem interrupção. Os negros as chamam de “filhas
de santo”. A “demonização”, estereótipo que perseguirá os cultos de matriz africana,
construído historicamente, já estava presente na versão de Clouzot, evidente que essa postura
já se manifestava muito anteriormente.
Para ele, os raros intelectuais que se interessavam pelo assunto foram incapazes de dar
explicações sobre estas possessões, “fenômenos de fantástica histeria”. Em razão da
ignorância total dos pensadores brasileiros a respeito do assunto, segundo a visão do cineasta,
outra medida não seria adotada senão juntamente com Vera, sua esposa, ir pessoalmente a um
terreiro de candomblé e tirar as suas próprias conclusões.
Conduzido por uma “batedora” (sic), Clouzot e esposa foram levados “[...] à cabana de
um feiticeiro de grande reputação local” que, segundo a reportagem, “[...] lhes extorquiu
2.000 francos” e ofereceu-se para revelar a “sorte” de Vera. Para Clouzot, Vera, por ser
brasileira, embora fosse educada na Europa, continuava a ser “supersticiosa” inclusive ele
mesmo fora advertido por ela em certa oportunidade, por ter deixado “os seus chinelos
virados”; Vera seria uma presa fácil nas mãos do tal feiticeiro.
A paciência do cineasta com o “famoso feiticeiro” já estava nos limites, quando este
exigiu, para iniciá-lo em outros mistérios: “[...] três galos – um branco, um preto e um galo
caboclo – um litro de óleo, cinco metros de diferentes tecidos, seis velas e 260 cruzeiros”,
Clouzot, indignado, rompeu com o sacerdote de vez.
Dando continuidade às peripécias do casal franco-brasileiro em busca de desvendar os
mistérios do culto fetichista, “[...] para ter durante o dia inteiro um objeto de estudo a seu
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alcance, Clouzot resolveu contratar uma filha de santo como empregada”, escolheram
Petronília que “tinha dois filhos e tomava três banhos por dia”, estranhou o francês; também,
segundo ele, a empregada tinha o hábito de roubar mantimentos.
Petronília passava longas fases de “embrutecimento” e não falava com ninguém. Foi
dispensada. Clouzot contratou Anita, “[...] uma espécie de monstro pré-histórico [...] um
diplodocus”, concluiu ele. Anita não falava, exprimia-se por “grunhidos, por gestos,
onomatopéias”. Nunca conseguiu arrancar uma palavra dela sobre o culto. Clouzot então
procurou o diretor de um hospício, que não revelará o nome, mas o assunto ficou no mesmo
nível, nada.

O candomblé? Não conheço. Fui uma vez. Repugnante. [...] Se eu fosse o
comandante de polícia, fecharia tudo [...] 30% de simulação; quanto ao resto, há um
pouco de tudo. Muita histeria, alguns casos de esquizofrenia e, excepcionalmente,
algo que se reduz a um nada patológico, nem à neurose nem à psicose.

O depoimento de um diretor de um hospício procurado por Clouzot, traduz o
pensamento de determinado segmento que atribuía ao candomblé como algo ligado ao campo
da esquizofrenia e, por vezes, a uma manifestação fetichista, típica dos povos considerados
inferiores, que vieram da África para a Bahia.
O que seria então o candomblé? Indagava Clouzot, segundo a reportagem da Paris
Match (1951). Desnorteado e sem respostas, contaria com a solidariedade de Vera para
tornar-se “filha de santo” e revelar todos os segredos “fetichistas” ao amado esposo. O que a
fez recuar da ideia, foi a exigência, por parte do pai de santo, de ter que “raspar a cabeça”.
Depois de algumas tentativas e frustrações, Clouzot, que “todas as noites ficava à
espreita do som dos tambores”, conseguiu contato com um verdadeiro “pai de santo, Nestor, o
feiticeiro fetichista”. A atitude de “Nestor” será alvo de intensa censura, como veremos mais
tarde.
“Nestor” concordara em iniciar algumas jovens sob o testemunho do francês, que
deveria pagar por esta participação. Foi exigido “[...]70.000 francos e uma lamparina de
querosene”. Desta vez, Clouzot aceitou o preço e durante duas semanas,
[...] as jovens ficaram encarceradas num cômodo vazio, quase sem alimentação, mas
saturadas de infusões misteriosas [...], as infelizes criaturas estão deitadas no chão,
de bruços. Ele as injuria, humilha [...] estão reduzidas a um grau inacreditável de
submissão.
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Neste texto, Clouzot evidencia a qualidade, segundo ele, de submissão daquelas que
ele chamou de “infelizes criaturas”, as condições de humilhações praticadas pelo suposto pai
de santo Nestor. O pai de santo, segundo a reportagem, pronunciava palavras ofensivas:
“Vocês são animais, vocês não existem. - Recita o feiticeiro na penumbra fétida da
cela [...], recebem banhos e ervas [...] plantas entorpecentes [...]. Caem logo num estado
próximo ao da infância”. Clouzot e Vera foram “obrigados” a participar de “curiosas
cerimônias. Vera teve de dançar e cantar, Clouzot teve que dar de comer à sua cabeça, quer
dizer, equilibrar sobre o crânio diversos alimentos”. Segundo a reportagem, no rito de
iniciação as jovens assumiram “aspectos horríveis”. Nestor retira de um caixote, dois pombos
brancos. Neste momento, a matéria da revista francesa Paris Match (1951) começa a
descrever o que a manchete chamou de “ritos sanguinolentos”:
[...] ‘Nestor’ com um golpe do polegar [...] faz saltar a cabeça do pombo e antes que
o sangue tivesse tempo de espirrar, ele enfiou o pescoço do pássaro na boca da
jovem [...] a vítima decapitada, num último espasmo, começa a bater as asas [...], a
gota de sangue enfurece o ‘deus’ e a ‘divindade’ transmite o seu delírio para o corpo
da ‘possuída’, que se abandona aos seus ímpetos furiosos.

Vera empalideceu, e “Nestor” teria que utilizar a força e alguns minutos para retirar o
pombo da boca das jovens e “fazê-las largar os restos das aves”. Com as cabeças raspadas e
os corpos pintados, as jovens são “agora ungidas e aspergidas com sangue de frango”, cenário
que exige de Clouzot capricho no registro fotográfico. A reportagem da Paris Match (1951)
atribui a estes atos o caráter de “ritos sanguinolentos herdados da Idade da Pedra”, e
prossegue: “Usando navalha, Nestor opera, nos braços, no peito e na língua das postulantes,
incisões [...], inunda-as com o sangue de um bode que acaba de ser sacrificado [entre]
cânticos e convulsões”.
Realmente esta descrição de caráter macabra e repugnante traduz bem a visão do
“visitante Clouzot” diante desta experiência fora de seu alcance cultural. Daí muitos
atribuírem o caráter sensacionalista não só das fotos como do texto jornalístico.
Clouzot e Vera alegam que ficaram “estupefatos, mudos, paralisados” com os detalhes
“nauseantes”, principalmente diante da cena na qual uma mulher traz “a cabeça do bode [...]
pendurada nos dentes pela orelha”. Apesar das cenas, consideradas pelo francês e sua esposa
brasileira como “nauseantes”, os mesmos confessaram que experimentaram “um estranho
respeito [que os] fazia esquecer a náusea”. Neste clima, o próprio Clouzot, curioso a penetrar
nos mistérios fetichistas, o mais profundo possível, “também teve que beber o sangue quente
de um pombo, diretamente do pescoço recém-cortado da vítima”.
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Concluídas as suas experiências, no “registro deste extraordinário documento
etnográfico”, como quer a revista Paris Match (1951), Clouzot retornou à França munido de
material e lembrança. Alguns dias mais tarde, longe dos “deuses selvagens”, ele reencontrou a
Europa racional, em um navio inglês que o reconduziria à Europa, onde o cineasta meditou
sobre algumas conclusões, “a partir de suas incursões no mundo proibido dos últimos
fetichistas”. Em resumo, ele ficou espantado com as semelhanças apresentadas entre o
trabalho do pai de santo e do psicanalista:
Em ambos os casos, conduz-se o doente (ou o futuro iniciado) a regredir até o estado
infantil [...]. Parece que as provações impostas pelo feiticeiro constituem um
tratamento de determinadas neuroses [...]. Durante sessões de iniciação, as
postulantes estão autorizadas a satisfazer o seu complexo de agressividade: os ritos
sanguinolentos cumpririam este objetivo.

Na ansiedade de estabelecer parâmetros para a compreensão do fenômeno religioso do
candomblé, Clouzot recorre a um campo do conhecimento ocidental, ou seja, a psicanálise
para suporte de entender o culto como fizera alguns outros estudiosos. Estes procedimentos
seriam “verdadeiros tratamentos de catarse, de redução dos complexos”. A reportagem
pretendia dar um tom “científico à expedição etnográfica e fotográfica de Clouzot”, na cidade
“exótica e fetichista de Salvador”, além de primorar e valorizar a perspectiva do seu
pioneirismo, (É mais do que isso!) e com cautela, o cineasta francês Clouzot conclui:

Tudo isto é infinitamente mais complicado e mais impreciso na prática. Os
fetichistas baianos permaneceram primitivos. Raciocinar logicamente como eles, ou
sobre eles, deturparia tudo, pois seria como introduzir um elemento desconhecido à
sua consciência. Por que não analisa?

Evidente que as teses supostamente levantadas por Clouzot para a compreensão dos
ritos religiosos afro-baianos, extrapola esta possibilidade, visto ser o candomblé um elemento
de ações dinâmicas, ampliadas ou até mesmo renovadas pela concepção do rito que tem como
base de transmissão a comunicação oral, que por ser dinâmica, elabora perspectivas
diferenciadas segundo os conceitos místicos de cada nação de candomblé.
A Paris Match (1951) concluiria sua reportagem, reafirmando que os “aspectos
selvagens e demoníacos”, contidos nas manifestações das religiões de matrizes africanas
reelaboradas na Bahia,

[...] de fato nenhuma explicação científica ou filosófica pode esconjurar o feitiço das
divindades africanas. Clouzot reencontrou o céu racional de Ile-de-France, mas
confessa que, quando fecha os olhos, parece-lhe escutar, em algum lugar, muito
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longe, como que o eco da pulsação dos tambores colossais, os gritos inumanos das
‘filhas de santo’, que se debatem para matar seus demônios.

Ao que parece, a experiência de Clouzot e sua mulher, a brasileira Vera, em Salvador,
em busca do “fetichismo sanguinário, diabólico e primitivo” ressoa em sua memória
inolvidável como maldição. Seria o preço por uma curiosidade depreciativa em termos de
métodos e ética?
Segundo o meu ponto de vista, a “aventura científica” de Clouzot, quando chegou ao
conhecimento de alguns intelectuais brasileiros, despertou posições indignadas contra a ideia
de um Brasil “bárbaro, primitivo, fetichista e sanguinolento”. Vejamos as reações na imprensa
baiana: o jornal A Tarde “comprou a briga” e resolveu buscar argumentos contestatórios
referentes à postura de Clouzot, buscando articulá-los com o caráter de ofensa ao Brasil.
Como primeira medida o matutino publicou a tradução da reportagem do Paris Match, e
passou a buscar opiniões sobre o assunto.
Com a manchete: “Roger Bastide protesta contra as reportagens de Clouzot – O
sociólogo francês acusa o cineasta, seu patrício, de sensacionalista, que não exprime a
realidade do culto afro-brasileiro na Bahia” publicado no jornal A Tarde de 9 de julho de
1951, vê-se que nada mais apropriado do que um intelectual francês, da qualidade de Bastide,
com prestígio nacional, para contestar o seu patrício, “cineasta-fotógrafo sensacionalista”,
como queriam muitos. Procedente do sul do país encontrava-se nesta cidade.
Bastide, que lecionava, na oportunidade, na Faculdade de Filosofia de São Paulo,
estando pronto para retornar à França em breve. A Bahia para o sociólogo não era novidade,
pois já estivera aqui por duas vezes, sendo “admirador de nossa terra, das nossas tradições e
dos nossos costumes”.
A estada de Bastide tinha também a finalidade de “recolher material folclórico e
artístico para expor em Paris”. Perguntado sobre o “problema do negro”, Bastide referiu-se à
Bahia como “[...] um estado profundamente democrático, onde não existem conflitos raciais”.
E, a respeito dos costumes afro-brasileiros, declarou “[...] que os ritos dos candomblés da
Bahia se conservam os mesmos do continente de origem, ou seja, da África”, e se houvesse
“[...] festa em algum terreiro iria assisti-la”.
O jornal A Tarde se identificava como defensor das coisas que se relacionasse à Bahia,
inclusive cuidando da sua boa imagem, repelindo toda aquela manifestação que fizesse da
Bahia um estado atrasado, não progressista e, em parte, se autonomeando como o guardião da
cultura baiana. Por outro lado, do ponto de vista comercial, tratava-se também de garantir a
sua atuação no campo da promoção da cultura baiana e o monopólio da venda de impressos,
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por isso, a sua defesa constituiu-se em algo sistemático, desqualificando a publicação da Paris
Match, identificando-a como inoportuna, sensacionalista e até certo ponto de uma publicação
mentirosa.
O repórter indagava sobre a discutível matéria de Clouzot, ao que Bastide respondera
tratar-se de “uma reportagem apenas sensacionalista, nela não encontrando uma orientação
científica”, acrescentando não crer na fidelidade do pai de santo que prestara informações a
Clouzot, nem mesmo a revelação de segredos em troca de dinheiro.
A respeito da declaração do seu conterrâneo, sobre ele ser “o primeiro branco a assistir
cerimônias secretas do candomblé”, penetrando na camarinha das filhas de santo, Bastide
declarou: “Isto não é verdadeiro, antes dele outros brancos já entraram em tais recintos [...]
nem todos os fetichistas são negros; há gente branca [...] inclusive uma filha de espanhóis”.
Quanto às imagens, dizia: “[...] não tenho dúvida que ele foi um dos primeiros a publicar
fotografias das camarinhas”. Bastide acentuava que “[...] houve um espírito sensacionalista,
dando-se à publicidade segredos da religião afro-brasileira”. Ao que parece, a grande questão
viria com um subtítulo: “O que não disse da Bahia”.
A reportagem alega que Clouzot ficou devendo, quando não revelou que a Bahia “[...]
é uma cidade civilizada e progressista, com inúmeras escolas e hospitais, cheia de tradições”.
Bastide protestava contra o fato de que a abordagem de Clouzot deixou a impressão, para
quem não conhece a Bahia, que “[...] aqui se vive em completo primitivismo”. A elite
intelectual e política, naquele contexto, de certa forma representada pelo jornal A Tarde, que
tinha como seu fundador e dirigente o jornalista Simões Filho, sentia-se na condição de
representante desta elite, extremamente ofendido no que se refere a classificar a Bahia como
algo que representasse um primitivismo que o distanciava dos parâmetros civilizatórios, em
particular de caráter europeu, do estado da Bahia.
Concluindo, Bastide, afirma:

A Bahia, pela sua expressiva maioria, professa outros costumes, e está integrada na
civilização que adotamos na Europa, escrevi artigos que serão publicados em São
Paulo e em Paris, protestando contra essas afirmações do meu patrício.

Ao que parece, a matéria de Clouzot, encarada como ofensiva ao orgulho nacional,
mereceria um “desagravo”, e o ideal seria exatamente outro francês para fazê-lo.
Para quem pensava que a polêmica havia terminado, na verdade estava apenas
começando. A Tarde de 18 de maio de 1951, buscaria outros depoimentos. A nova manchete
expressava:
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O turista no candomblé: um novo Colombo descobridor de tudo [...] as seitas afrobahianas constituem um grande assunto que continua a desafiar a argúcia dos
mestres em patologia, afirma o prof. Estácio de Lima.

Para o jornal, era importante ouvir quem tivesse autoridade no assunto. Deste modo, o
professor Estácio de Lima era um nome irrecusável na qualidade de catedrático de Medicina
Legal.
Para o professor, “[...] o problema dos candomblés da Bahia apresenta múltiplas
facetas, cada qual mais curiosa [...] todas merecedoras de nosso apreço e nossa diuturna
investigação”. Esses estudos cuidadosos, segundo ele, vinham caminhando durante mais de
um século, sendo realizado por pessoas de “vigorosas inteligências e robustas culturas”, a
exemplo de Nina Rodrigues, “mestre excelso de uma grande escola” e Artur Ramos, “mestre
excepcional da psicologia e da etnografia”. E completava, afirmando que a cadeira de
Medicina Legal sempre esteve à frente destas investigações. Ao que parece, Clouzot ignorava
esses estudos pioneiros.
Como prova do interesse da cadeira de Medicina Legal, o professor Estácio afirmou
que “[...] os doutorandos vão assistir aulas no próprio ambiente do candomblé”, observando
assuntos de ordem filológica, musical, coreográfica, além dos trabalhos manuais e a criação
de esculturas “com o sabor primitivo das anciãs”; além da culinária do candomblé que tinha
como autoridade Manuel Querino. Ainda neste repertório de estudos, era incluída a
“mitologia negra”, onde o folclore abastecia-se de variados temas.
Os alunos de Medicina Legal acompanhavam todos os trâmites de um rito “assaz
curioso”; segundo o professor, “estudando comigo o estado de santo, passo a passo tão
conhecido de todos os psiquiatras e legistas da Boa Terra”. Era um tempo em que nenhum
médico deixava os bancos acadêmicos na ignorância deste capítulo magno da Patologia
Social, orgulhava-se o mestre.
Os alunos abasteciam-se de informações contidas nas estatísticas do Instituto Nina
Rodrigues, levantadas pelo professor Lima de Oliveira, diagnosticados nos terreiros mais
famosos,

[...] 23% de personalidades psicopáticas (inseguros, fanáticos, ostentativos, os
histéricos, abúlicos, etc), 15% de portadores de defeito esquizofrênico, 18 a 20% de
simulações; dois casos de parafrenia; três de agitação maníaca; e uma quota
apreciável de reações normais das personalidades, entre sinceros e atrasados
pedagógicos.
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A levar em conta esta estatística, o quadro era dramático e o candomblé seria uma
loucura só, ideias típicas da época. O mestre Estácio invocava os ensinamentos de Freud, as
lições de Adler, incluindo Young para a sustentação científica das suas teses; “psicanálise,
complexo de inferioridade e inconsciente atávico”, eram temas determinantes para conhecer
os mistérios do “fetichismo baiano”.
Encerrando a matéria, o professor Estácio de Lima resume a sua opinião do modo
seguinte: “De qualquer forma, o candomblé da Bahia continua sendo, a justos títulos, uma das
atrações mais curiosas do turismo internacional, e um grande assunto a desafiar a argúcia dos
mestres em cousas de arte e de psicopatologia”.
Por diversas vezes leva-se em conta que uma das possíveis utilidades das práticas
religiosas de matriz africana era a sua potencialidade como atrativo no campo do turismo
internacional, aspecto que, de certa forma, alguns ainda hoje assim pensam. Por outro lado, no
campo da compreensão do que de fato seria o candomblé, vislumbra-se a possibilidade
caracterizada com um desafio que “mestres do campo da arte e da psicopatologia” fossem
desafiados para colocar às claras o que de fato seria esta atividade religiosa, de caráter afrobrasileiro.
À curiosidade de Clouzot e dos turistas, somava-se o espírito investigativo dos mestres
baianos, que buscavam explicações no campo científico sobre a “magia do candomblé”.
Ainda estava longe o tempo no qual esta manifestação cultural, religiosa, negra, seria
reconhecida como uma religião. Para suporte de suas abordagens sobre este tema os jornais,
em especial A Tarde, sempre recorriam às opiniões de cientistas sociais ou médicos,
especialistas no campo da psicopatologia e da medicina legal, caracterizando as questões
ligadas ao culto afro-brasileiro como anomalias.
A “polêmica Clouzot” parecia interminável. Agora, era o Diário de Notícias que
entrava “na briga”, com a seguinte manchete: “Cavalcanti acusa Clouzot: amargura mal
digerida contra o nosso país – cineasta brasileiro comenta uma reportagem do produtor
francês”.
O cineasta brasileiro Alberto Cavalcanti condenou a postura do “colega cineasta”
Clouzot e, em carta ao periódico O Jornal, formulou a sua hipótese sobre as motivações que
levaram o francês a promover esta reportagem “desrespeitosa à honra brasileira”. Cavalcanti
relata as atividades cinematográficas de Clouzot, esclarecendo que durante a guerra, ele
dirigiu um filme extraído da história de Louis Chavance chamada “Le Corbeau – A sombra do
pavor”, um filme, em sua opinião, sórdido. Deste modo, Clouzot teria vindo ao Brasil com o
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intuito de realizar também um filme que não se concretizou por recusa de financiamento por
parte do governo Dutra.
Para Cavalcanti, a recusa de financiamento ao seu filme levou o francês a tramar uma
vingança contra o Brasil, mostrando “os nossos negros domésticos, lambuzados de sangue e
praticando rituais africanos como a única coisa vista por ele no Brasil, digna de ser mostrada”.
Além do mais, o cineasta francês não era fotógrafo, mas aventurou-se em realizar este
trabalho. Cavalcanti estava satisfeito por ter enviado também uma carta de protesto ao Paris
Match e recomendava que a melhor atitude adotada entre nós seria esquecer o Sr. Clouzot.
O jornal A Tarde, de 4 de dezembro de 1951, reforça o seu combate ao cineasta
francês, com a participação do escritor e historiador Gustavo Barroso, que “lavrou o seu
protesto no artigo [...] que exalta a Bahia”. Para Barroso:

Um aventureiro francês, que na falta de outros títulos se apregoa cineasta, passou
pela Bahia e conseguiu penetrar na intimidade das mais secretas macumbas ali
existentes [...] apresentando Salvador como um simples antro de feitiçaria africana.

Barroso considerou a atitude do francês como uma ofensa a primeira capital do Brasil,
que não poderia ser atingida pelos “respingos de saliva deste desclassificado”. A vingança
proposta pelo escritor/historiador seria devolver na mesma moeda a ofensa, publicando em
nossas revistas “[...] as cenas noturnas de miséria física e de miséria moral que se passam por
todos os cantos da capital europeia”. “E se temos favelas, Paris tem os fortifs. Se temos o
mangue, Londres tem white chapel. Se temos macumbas na Bahia, Nova York tem o Harlem.
E assim por diante. Cá e lá más fadas há. ”, afirmava veemente Gustavo Barroso, “em defesa
da honra brasileira”. Barroso, na qualidade de um estudioso no campo da cultura, estava
atento para as relações efetivas, em especial na Europa e na América, levando em conta os
aspectos da miséria física e moral também existente em alguns locais da Europa.
Os jornais O Globo, Diário de Notícias, A Tarde, A Crítica e a revista O Cruzeiro,
prosseguiam em sistemáticos ataques ao Sr. Clouzot em defesa dos “princípios civilizatórios
brasileiros”, que tem como marco maior a carta redigida por Odorico Tavares, redator-chefe
do Diário de Notícias, da Bahia, com fotos de Pierre Verger e a opinião de Edison Carneiro
registrada em O Jornal. A missiva traduz o sentimento, em especial, de Tavares, o maior
indignado em relação à “ousadia” de Clouzot, em terras baianas, e tem por título: “Resposta
da Bahia a Clouzot”, trazendo opinião de pessoas, inclusive, principalmente, ligadas ao
candomblé.
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Na carta de Tavares, a chegada de Clouzot a Salvador ocorreu cercada por
recomendações de Edison Carneiro, sobretudo, enfatizando a necessidade de o fotógrafo
francês entrar em contato com o candomblé. Por outro lado, é importante destacar a visão
atenuada de Tavares sobre a relação da polícia e o candomblé:

As autoridades baianas reconhecem o livre direito de reunião e de liberdade
religiosa, não trazem embaraços à religião dos negros da Bahia, apenas para
controle, têm um registro dos terreiros e das solenidades que se vão ali realizar.

Ao que parece torna-se estranho esta relação entre “livre direito de reunião e controle”.
Afinal seria aceitável esta liberdade vigiada? E por que controle? Clouzot não encontrou
facilidade em muitos terreiros, especialmente os chamados ortodoxos, “onde não se pode
interferir à larga, usando suborno”, como afirmara Tavares e Tia Massi, esta, sob cauteloso
paradigma de seriedade, recusara o francês por duas vezes.
Para Tavares a reação a Clouzot foi oportuna e necessária, reforçando que a Bahia
seria um “estado democrático” e, em relação às práticas afro-brasileiras, não haveria
preconceitos ou limitações. Contudo, o que mais o irritou foi o tratamento preconceituoso do
cineasta francês, pois de toda sua estada no Brasil só se preocupou em sensacionalismo,
através de um detalhe da vida nacional, o candomblé. É evidente que é nitidamente
inoportuno visualizar os estágios da vida nacional, levando em conta apenas a vertente do
candomblé.
O fato de envolver aspectos do culto afro-brasileiro mereceu também o veemente
repúdio do Sr. Jorge Manuel da Rocha, presidente da Federação Bahiana do Culto AfroBrasileiro. A grande revelação, contida na carta de Tavares, foi a identificação do “pai de
santo”, que segundo Odorico “se vendeu” e que se ocultara na reportagem do Paris Match
com o nome de “Nestor”, tratava-se do “pai de santo” Rufino, lembrando que a Federação
tomaria providências contra o “culpado local”.
Recorrendo ao grande público da revista O Cruzeiro, da qual Tavares era
representante local, este assume o compromisso de provar que “[...] o candomblé pode ser
tudo menos a palhaçada que o Sr. Clouzot descreve no seu livro ou na reportagem”. Apesar da
defesa, não se sabe o que o missivista quis dizer com a expressão: “o candomblé pode ser
tudo”, o que seria este “tudo”?
Àquela altura, segundo a carta, “[...] nos meios intelectuais bahianos que conviveram
com Clouzot, a repulsa [era] geral”, pois não se justificaria o sensacionalismo e as inverdades
produzidas por ele. O que mais revoltou os ex-amigos de Clouzot foi a publicação de fotos
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das cerimônias secretas do candomblé, proporcionadas pelas facilidades, através de
remuneração que sensibilizou o “pai de santo Rufino”, a escancarar os “segredos dos rituais
da camarinha”, que colocava em dúvida uma Bahia civilizada e progressista.
Como atestado da sua situação “progressista do estado da Bahia, em detrimento da
qualificação de uma terra “primitivista”, em contrapartida registra-se, neste território,
situações como a descoberta do petróleo em Lobato, a instalação de refinarias de petróleo, a
atuação da usina de Paulo Afonso, revelando um estado que já alcançava elementos da
civilização frente a uma definição deste estado como praticante de “rituais sanguinolentos”,
que soava como uma afronta.
E não seria a Bahia dos “brancos” que se revoltara: “Somos, sobretudo, nós, os pretos,
ofendidos e ultrajados pela lama escrita. Não faz mal: saberemos desprezar Clouzot e o seu
conivente”, registra Tavares.
Clouzot, na opinião de Tavares, conseguira a unanimidade dos discordantes: “Não há
uma voz divergente: todos lamentam a sua maneira de apresentar um problema de interesse
étnico, sociológico e, portanto, humano... Erro fatal e insensato de visão”.
Edison Carneiro, responsável segundo Tavares, pela recomendação do cineasta francês
à sociedade baiana, em reportagem do periódico O Jornal, de 20 de julho de 1951, expõe o
seu ponto de vista sobre o “caso Clouzot”. Com o título de “Sensacionalismo e nada mais”,
Carneiro, identificado pela matéria como “um estudioso do candomblé”, informa que no seu
primeiro contado com o francês, este manifestou o seu interesse em fazer apenas um filme
sobre assuntos da Bahia, então redigiu várias cartas aos amigos residentes na capital baiana,
apresentando-o. A atenção de Edison Carneiro chegara ao ponto de elaborar uma espécie de
“guia turístico”, no qual se incluíam os “famosos” terreiros de Salvador, apontando os mais
autênticos “pais de santo”, a natureza dos seus cultos, situação dos terreiros e os meios de
acesso.
Edison Carneiro estava na ocasião, na condição de candidato à cátedra de
Antropologia da Faculdade de Filosofia, mas teve tempo de atender ao apelo do repórter. Este,
quando mostrou a Carneiro a matéria de Clouzot, o mesmo disse-lhe à queima roupa: “Veja
este livro, [era o livro de Clouzot, Le Cheval des Dieux, que a reportagem cita
exaustivamente], logo às primeiras páginas, lemos: O resto [das coisas do candomblé] eu
ignorava até a tarde em que encontrei Edison Carneiro”.
O autor não diz, em todo livro, quem é Edison Carneiro, lamenta este. O que se
registrava na publicação eram citações e traduções de trechos do livro Candomblé da Bahia,
sem referência ao autor, em especial, um glossário final, copiado deste trabalho.
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Indicando a página 95 do livro de Clouzot, Carneiro chama a atenção para certo trecho
onde se registrava um diálogo entre Vera e o esposo francês, carregada de preconceitos: “Eu,
disse Vera, a princípio me deixei embalar pelo batuque, mas a feiúra e o odor dessa gente me
desagrada”. No referente ao transe o francês acrescentara: “Estupefacientes. Tenho a
impressão de que [os filhos de santo] são doentes”.
Ainda em uma fotomontagem, Vera aparece em “trajes típicos de filha de santo” com
um cachimbo na testa, aparecendo ao fundo um negro tocando atabaque. O repórter pergunta
a Edison Carneiro qual a sua opinião sobre o livro e a reportagem de Clouzot. Em resposta,
Carneiro diz ser apenas “sensacionalismo”, não se tratando de um documento etnográfico.
Sobre a “descoberta” do cineasta em relação ao candomblé, Carneiro repete o que Tavares já
havia escrito, quando atribuiu a Nina Rodrigues o pioneirismo de tratar deste assunto,
inclusive publicando as suas conclusões em francês, em revistas científicas parisienses, e que
Artur Ramos também tinha abordado o assunto, contido em livros traduzidos em inglês,
francês, alemão, espanhol, etc.
Deste modo, as explicações sobre “as possessões” que Clouzot afirmara não existir
trabalhos a respeito, Edison também se lembrava das obras de Nina Rodrigues e Artur Ramos;
e conclui a respeito do trabalho do francês: “por aí se vê a importância do documento
etnográfico que ele apresenta”. Indagado pelo repórter se não estaria arrependido por ter
apresentado Clouzot aos seus amigos do candomblé na Bahia, a resposta é surpreendente:

De modo nenhum. Faria isso outra vez, se fosso necessário. O candomblé não é
privilégio de ninguém, nem me julgo dono do assunto. Creio que todos têm
liberdade de dizer as bobagens que quiserem [...].

É importante relembrar que Tavares ficou magoado com a reportagem e as fotos de
Clouzot sobre o candomblé, é bom registrar que Odorico Tavares e Pierre Verger disputavam
pontos de vista diferenciados em relação à revista Paris Match. Ainda na década de 1950,
exatamente em 1951, a revista O Cruzeiro, periódico pertencente à organização da qual
Tavares ainda fazia parte, lançou uma publicação com “fotos da camarinha de um
candomblé”, com imagens muito semelhantes às que Clouzot realizara. Desta vez, as
fotografias no espaço íntimo do candomblé foram realizadas por José Medeiros, fotógrafo da
referida revista.
“Candomblé – José Medeiros” é uma publicação constituída de textos e,
principalmente, de fotos que revelam as práticas rituais do candomblé consideradas
“secretas”, registradas através de uma câmara fotográfica. O trabalho de fotografias fora
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realizado por volta de 1950, em um contexto no qual se buscava, sobretudo, a possibilidade de
penetração no espaço físico do candomblé, no intuito de revelar os seus aspectos mais
íntimos, que traduziria em algo excepcional e carregado de ineditismo.
O texto inicial traz a velha questão do ineditismo, sete anos depois do “caso Clouzot”,
diz a revista O Cruzeiro: “Nos ritos dos candomblés, há uma parte completamente
desconhecida [...] tanto para leigos como para os estudiosos do problema”. Segundo a
matéria, nem Nina Rodrigues, nem Artur Ramos, referências sobre o assunto, conseguiram
desvendar estes mistérios, sendo que o baiano Edison Carneiro apenas “passa por alto sobre o
assunto”.
Segundo Medeiros, Carneiro lhe confessara que durante os oito anos que visitou os
Terreiros: “[...] nunca lhe foi permitido assistir a nenhum dos rituais secretos, a que só figuras
importantes da própria seita (sic) é dado presenciar”.
Ainda no campo do inédito, o fotógrafo Medeiros afirmava:

Há alguns anos tive oportunidade de fotografar os rituais secretos de iniciação das
filhas-de-santo, o que se fez pela primeira vez na história da imprensa brasileira.
Esse material divulgado nas páginas da revista ‘O Cruzeiro’, é reunido agora neste
livro, a ele se juntando novas fotografias, posteriormente colhidas, de modo a
complementar a documentação (MEDEIROS, 2009, p. 32).

Era de se esperar que Medeiros não fizesse referência aos seus métodos, “lícitos ou
não”, utilizados junto à liderança do terreiro que fotografara, para gozar de tanta
permissividade. No corpo da matéria, as práticas rituais do candomblé são reportadas em sua
“clássica visão sanguinária”, seguindo o “modelo narrativo de Clouzot”:

A cabra é um dos animais preferencialmente sacrificados a Yemanjá ou MãeD’água. No interior da camarinha, derrama-se sobre a cabeça previamente raspada
da ‘iaô’ (noviça) o sangue da vítima imolada.

Neste recinto, “o sabão envolvido em ervas medicinais”, é usado pelas iniciadas, ao
som de cânticos “em língua africana”:

Inda bunekô
Indê bunekô
Katulá Junsun tira mokunan
Indê bunekô.

Em um determinado momento, segundo Medeiros: “a mãe de santo inicia [...] a
flagelação”, se referido às incisões executadas no corpo das noviças, na cabeça, nas costas, no
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peito, na língua e na sola dos pés, através de uma navalha ritual. A fim de estancar o sangue:
“[...] a mãe de santo usa unguento preparado com ervas sagradas, dando-o também a beber à
‘iaô’, seguido de um gole de cachaça com maceração de raízes”. Prosseguindo Medeiros:
Durante a cerimônia do sacrifício [...]. Ergue-se, então, acima da cabeça de cada
uma delas, o animal de sua escolha, e a mãe de santo o degola, deixando escorrer
sobre a cabeça raspada da iniciada, como se tivesse batizando. O resto do sangue é
recolhido a uma tigela, cujo conteúdo será dado a beber à ‘iaô’ sete dias depois
(MEDEIROS, 2009, p. 35).

À sua descrição detalhada segue-se um farto material fotográfico, mostrando segundo
ele, através das lentes de uma câmara, cenas rituais jamais registradas por um fotógrafo, do
que existiria de mais íntimo reservado e inacessível dentre as práticas do culto afro-brasileiro.
O que se questiona, seria em que medida existiria para o fato jornalístico “o público e o
privado”, ou isto ficaria a cargo da flexibilidade e do poder de convencimento, inclusive
financeiro, relacionado a autoridades religiosas? Ou seria um legítimo desejo, captado junto
ao leitor, voltado para a possibilidade de grandes vendas? Afinal, a notícia é algo para “ser
vendida”. Um dado importante é que os anos iniciais de fundação da revista “O Cruzeiro”, a
linguagem da fotografia p&b e/ou colorida era utilizada para dar maior “veracidade” e
visibilidade ao fato. Portanto, uma leitura imagética de cerimônias e de rituais de sacrifício
em um contexto no qual a igreja católica era profundamente conservadora.
2.2 A imagem do sagrado – a narrativa de Fernando de Tacca: O Cruzeiro versus Paris
Match / Clouzot versus Medeiros
Achamos conveniente para melhor compreender e analisar o episódio “Clouzot versus
Medeiros”, trazermos nessa oportunidade um trabalho sobre a temática fotojornalismo e a
privacidade, do livro de Fernando de Tacca (2009). Embora já tenhamos tratado de alguns
tópicos sobre este assunto no subcapítulo anterior, agora por tratar-se do mesmo assunto sob
outro ponto de vista valerá apena algumas repetições.
O autor da obra citada é fotógrafo e professor livre-docente do Departamento de
Multimeios, mídia e comunicação (UNICAMP), coordenador do NP Fotografia: comunicação
e cultura, da Intercom. Milton Guran, no espaço de apresentação do referido livro, lembra que
o jornalismo é uma espécie de palco onde se desenrola a polêmica central desse livro. O
jornalismo é um registro às vezes minucioso dos diferentes interesses e mentalidades
pertinentes a uma determinada sociedade, em um determinado momento.
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Alerta Guran que nessa publicação encontraremos o fotógrafo com sua experiência de
repórter fotográfico vindo a somar-se à sua condição de antropólogo, lhe credenciando a
realizar uma apaixonante viagem do mundo do candomblé, levando em conta as suas
dimensões sagrada, midiática e ética. O assunto básico prende-se a polêmica gerada em uma
matéria jornalística onde o autor apresenta e analisa os preconceitos que o candomblé ainda
despertava naquela época, no Brasil e no exterior.
Informa ainda Guran que basta verificar os títulos das reportagens para se ter uma
ideia da problemática que aquela polêmica pôs em evidência:
[...] De um lado, a revista francesa Paris Match que publica ‘Les possédées de
Bahia’, reportagem marcada pelo ‘sensacionalismo’. De outro, ferida em seus brios
de líder inconteste do mercado editorial brasileiro e exemplo mais bem sucedido das
revistas ilustradas na América Latina, a revista O Cruzeiro que contra-ataca aquela
publicação com ‘As noivas dos deuses sanguinários’ [...] (GURAN, 2009, p. 13-14).

A revista O Cruzeiro era reconhecida pelo impacto de suas publicações no território
brasileiro, a sua reportagem ia muito além do que acontecera com a revista francesa, afirma
Tacca:

[...] mexeu profundamente com a representação do candomblé enquanto culto
religioso agitando os seus seguidores, principalmente em Salvador. E como ficaram
os adeptos nessa polêmica? Como se produziram essas reportagens, que interesses
representavam, dentro e fora dos terreiros de culto? Quem eram os protagonistas e
por que colaboraram com essas reportagens? Eis algumas das perguntas que este
livro responde (TACCA, 2009, p. 1).

A referida polêmica exigiu o envolvimento da intelectualidade da época, muitos
daqueles que identifico como “simpatizantes” do candomblé, a exemplo de Pierre Verger,
Edison Carneiro, Paulo Duarte, Alberto Cavalcanti, Leão Gondim, Accioly Netto, Odorico
Tavares, além de Roger Bastide, esses que distingo como os “defensores”.
No livro abordado, Tacca verifica os conflitos de interesses acrescido de uma forte
disputa sobre a temática - candomblé, no campo jornalístico, aliando tanto questões do campo
da ética quanto comercial. Conclui Guran (2009, p. 15): “De seres exóticos esses personagens
[envolvidos no conflito] e através deles, o próprio culto passaram a sujeitos e interlocutores
graças às entrevistas e, sobretudo, à leitura acurada das imagens publicadas”.
Levando em consideração o que se expressa na apresentação do livro, Tacca afirma
que, a primeira vez em que as fotografias sobre rituais afro-brasileiros de José Medeiros
estiveram ao seu alcance em 1984, na apresentação do livro Candomblé, publicado em 1957,
pela editora O Cruzeiro, trouxe à tona elementos inatingíveis pelo olhar leigo, expõe Tacca:
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[...] espaços e temporalidades da liminaridade, detalhes do sagrado, impenetráveis,
ao olhar de um não-iniciado, eram explicitados pela fotografia e mostravam imagens
nunca antes vistas em recortes detalhistas de todo conjunto de cerimônias que
envolvem ritos de iniciação no candomblé (TACCA, 2009, p. 17).

Em relação às imagens de José Medeiros, estas saltaram aos olhos de Tacca, este ainda
iniciante na compreensão da relação entre antropologia e imagem. Ele já conhecia a
importância de José Medeiros como fotógrafo, mas em contato com as fotos registradas na
revista O Cruzeiro, afirma Tacca (2009, p. 18), foi “[...] o olhar inserido na complexidade do
ritual e a forma como o fotógrafo realizou as imagens com proximidade e com sentimento”.
O texto jornalístico acompanhante das imagens não comprometia pelo seu caráter
meramente descritivo, com detalhamento das ações, cantos, nomeação de objetos, e
dramaticidade narrativa. Tacca encontrou com o fotógrafo José Medeiros no Rio de Janeiro,
em 1988, concedendo-lhe uma entrevista. Tacca alegava que:

[...] tinha interesse específico em saber a motivação da reportagem, sua inserção no
meio religioso, as relações que propiciaram a feitura das imagens, as consequências
da publicação e outras informações que ele tivesse sobre o assunto (TACCA, 2009,
p. 19).

Conforme Tacca (2009, p. 10), Medeiros dissera que em 1951 sentia-se importunado e
incomodado em decorrência das imagens sobre candomblé publicadas por um estrangeiro, e
resolveu fazer uma reportagem mostrando os aspectos inacessíveis ao olhar leigo dos rituais
de iniciação dessa religião afro-brasileira. Segundo ele, a reportagem estrangeira não
mostrava o verdadeiro candomblé.
Ele, Medeiros, propôs à revista O Cruzeiro uma reportagem sobre esse tema, na
perspectiva de valorizar essa revista como produto de um jornalismo autêntico e nacional.
Vindo para a Bahia juntamente com o jornalista Arlindo Silva no intuito de produzir uma
reportagem especial dos ritos secretos do candomblé. Em vistas das dificuldades de
aproximação aos terreiros tradicionais, através de um guia, buscou uma Casa “nãotradicional”, na qual três iaôs estavam reclusas em processo ritual de iniciação. Na concepção
de Tacca, mesmo fora dos terreiros tradicionais já se conhecia os objetivos apresentados pela
dupla Arlindo e Medeiros, pois, a chegada de um fotógrafo e um jornalista da revista O
Cruzeiro era um assunto que despertava toda a cidade em qualquer época.
Tacca acrescenta que Medeiros encontrara um guia que o levou a um terreiro na
periferia, o terreiro de Oxóssi, da sacerdotisa Mãe Riso, em Plataforma, no qual estariam
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sendo iniciadas três iaôs. O também fotógrafo Gervásio Batista os apresentou a um motorista
de táxi conhecido como “Setenta”, frequentador da Casa de Riso. Sabedor da reclusão das três
iaôs e por intermédio do motorista, chegaram até ao bairro da Ilha Amarela, local onde
funcionava o terreiro. Segundo ainda Tacca (2009, p. 20), Medeiros dissera que “[...] ‘pagou’
a mãe de santo para fotografar as três iaôs dentro de sua reclusão, as etapas do ritual de
iniciação e a festa de saída”.
A reportagem de Medeiros e Arlindo fora publicada no dia 15 de novembro de 1951,
na revista O Cruzeiro, com o título “As noivas dos deuses sanguinários”, contendo trinta e
oito fotografias. Algumas dessas fotografias realizadas por Medeiros foram publicadas em um
livro, em 1957, e de acordo com Tacca, sempre de uma forma ufanista sobre a importância
desse material fotográfico na história do jornalismo brasileiro, de modo superficial, pois
nunca fora acompanhada de uma análise mais profunda e nem ao menos se discutiu a
realização dessas fotos no campo ético do jornalismo, acredito.
Ainda Tacca afirma que:

No meio antropológico o acontecimento único de uma reportagem dessa importância
ter acontecido, e naquele momento, simplesmente foi ignorado e desprezado como
uma possibilidade de estudar as relações da fotografia com o mundo religioso
(TACCA, 2009, p. 23).

E, acrescenta Tacca o relato de Medeiros, que obtivera essa informação através de
pessoas ligadas ao candomblé,

[...] a publicação das imagens que mostravam cenas de sacrifício de animais, cenas
internas da reclusão e detalhes do processo ritualístico causou muita polêmica no
meio do candomblé na Bahia [...], devido à reportagem, as iaôs não tiveram sua
iniciação reconhecida, e assim ficaram marginalizadas dentro da religião, com
consequências graves para elas, uma suicidou-se anos depois, e a outra foi internada
em um hospital psiquiátrico (TACCA, 2009, p. 23).
.

Veremos agora o impacto que esse fato causou em Salvador. Tacca, através do livro
aqui analisado, traz importante contribuição a respeito do episódio, ou seja, da reportagem
fotográfica realizada por Clouzot e Medeiros a respeito do impacto da publicação da revista O
Cruzeiro na população de Salvador. Informa que, com o intuito de divulgação, vários jornais
notificaram a chegada dessa revista. Desse modo, conforme Tacca (2009, p. 23), o jornal A
Tarde fez publicar no mesmo dia a capa da revista numa chamada de primeira página, com o
seguinte título: “Ritual secreto do candomblé. Iniciação de Filhas-de-santo na Bahia. Hoje em
todas as bancas [...] o novo número da Revista O CRUZEIRO”.
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Em relação ao Diário de Notícias, jornal pertencente aos Diários Associados, Tacca
relata que este impresso também responsável pela revista O Cruzeiro, notificava:
Hoje em todas as bancas, chegando, por via aérea o novo número da revista ‘O
Cruzeiro’ – com sensacional reportagem de José Medeiros e Arlindo Silva sobre a
Iniciação das ‘Filhas-de-santo’, na Bahia – em todas as bancas ao preço comum de
quatro cruzeiros (TACCA, 2009, p. 24).

E, descrevendo a forma sensacionalista dessa publicação, Tacca (2009, p. 24)
esclarece que este jornal publicara uma fotografia do “[...] sacrifício de um animal na cabeça
de uma iaô e a chamada do boxe em destaque [...] agressivamente apelativa: Deus tem sede de
sangue [...]”. Em reforço à reportagem tão ansiosamente aguardada, o jornal O Estado da
Bahia, de 14 de setembro de 1951, publicou na sua primeira página um texto semelhante ao
Diário de Notícias, dizia o texto deste jornal acompanhado da fotografia de sacrifício de
animais retratado por José Medeiros a seguinte frase apelativa envolvendo as divindades
africanas: “sede de sangue”.
Tacca nos traz o texto:

Esta fotografia é uma das muitas que ilustram, de maneira sensacional e inédita, a
reportagem que traz o último número de ‘O Cruzeiro’ [...]. Refere-se às cerimônias
de iniciação das filhas de santo (sic) em toda a sua crueza espetacular e primitiva.
Em resumo, trata-se de um autêntico e audacioso ‘furo’ jornalístico.
O repórter fotográfico José Medeiros e o repórter Arlindo Silva foram os autores da
sensacional façanha. Durante longas semanas, insistiram, até conseguir o objetivo
(TACCA, 2009, p. 25).

O desejo de “furo de reportagem”, ou seja, algo inédito é uma das grandes ambições
do repórter, que se vangloria de tal feito. É importante neste momento, para demonstrar como
o repórter Arlindo Silva se referia a este episódio, alguns pequenos trechos da sua produção
que Tacca revela na sua obra:

Com a raspagem da cabeça, o ritual de flagelação foi repetido com as outras duas
iaôs [...]. O cheiro de sangue se misturava com o cheiro de suor, as filhas de santo
entoavam lá fora os seus cânticos sacros, e o atabaque era um gemido rouco dentro
da noite [...]. A navalha feria e o sangue brotava, quente, palpitando de vida [...] e as
três iaôs se prostraram sobre as esteiras em atitude de oração [...]. O cerimonial
servira para ‘fechar o corpo’ das iaôs, livrando-as do mal [...]. Em silêncio deixamos
o recinto em companhia da mãe de santo e da mãe pequena [...] (TACCA, 2009, p.
26).

O último trecho desta narrativa comprova a presença in loco, ou seja, a presença no
recinto reservado para esta obrigação, sigilosa, inclusive, em companhia de duas sacerdotisas
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ligadas ao rito pelos dois repórteres, evidenciando o consentimento das mesmas. A
importância e o impacto da reportagem da revista O Cruzeiro no meio religioso afro-baiano
podem ser observados pela atitude da Federação Baiana de Cultos Afro-Brasileiros, contrário
à realização da reportagem, ou seja, a presença de elementos estranhos aos ritos secretos em
um espaço a eles proibido, fez com que esta Federação publicasse no dia 22 de novembro de
1951, no jornal A Tarde, como explica Tacca, exatamente dois meses depois, uma
convocação:

A Federação Baiana de Culto Afro-Brasileiro tem a grata satisfação de convidar
todos os terreiros, simpatizantes do culto, a imprensa e o povo, em geral, para
assistirem à assembléia geral extraordinária a realizar-se no Domingo, 25 do
corrente, às 14 horas, primeiro andar, defronte a entrada do Cine Liceu, a fim de
especialmente julgar conveniente as publicações que foram feitas nas revistas ‘Paris
Match’ e ‘O Cruzeiro’ a respeito do culto afro-baiano na Bahia (TACCA, 2009, p.
26).

A reportagem intitulada “Les possédées de Bahia” (as possuídas da Bahia),
transformou-se, segundo o repórter fotográfico Medeiros, responsável pela efetivação de
fotografias no espaço sagrado do candomblé, no fato de uma revista francesa publicar em
primeira mão fotos de iniciação no candomblé servir-lhe de elemento desafiador e motivador
para realização de uma reportagem de maior vulto e importância que é a publicação
estrangeira.
Lembra Tacca que seis anos após a publicação da reportagem de 1951 realizada por
Medeiros / Arlindo, a mesma editora da revista O Cruzeiro publicara o livro Candomblé, em
1957, incorporando outras fotografias, além das veiculadas naquela revista, escolhidas do
trabalho fotográfico de Medeiros. No entendimento de Tacca, essa nova forma de publicação
colocou as imagens em outro formato, incorporando a elas outro grau de valorização.
Compreende Tacca (2009, p. 27) que “Se na revista o artifício jornalístico era o
sensacionalismo para atingir um formato popular direto e ofensivo à religião, no livro, como
indica o próprio título as imagens passaram a ser um material etnográfico e único”, ou seja,
entendo que a mudança do formato de revista, uma publicação de caráter popular, para um
livro com um viés estético acadêmico, transformou a publicação do livro como um verdadeiro
material etnográfico único.
Na primeira versão, diz Tacca, teríamos uma ação que resultaria em uma profanação
do espaço do sagrado, permitido somente para os iniciados, ao torná-lo visível ao olhar
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[...] leigo [um elemento] massificado pela importância [e circulação] da revista O
Cruzeiro [atuante] na opinião pública da época [quando os fatos aconteceram]. Na
segunda versão, temos as mesmas imagens sem o tratamento sensacionalista [...]
com uma abordagem que transparece uma aparente neutralidade na explicitação
visual do ritual, transformando-as em documento etnográfico ou ‘científico’,
coroando-as com uma nova aura para o sagrado profanado (TACCA, 2009, p. 27).

No meu modo de entender, o aspecto da publicação em formato de revista ou
ganhando status de livro, caracterizado como documento etnográfico, não tira a possibilidade
de constatarmos a violação do espaço sagrado, considerando suas consequências numa forma
de invasão concreta, como concebe Tacca, em que do olhar leigo,
[...] voyeur e massificado, muitas vezes preconceituoso e induzido pela mídia em
relação às cerimônias e rituais tradicionais de culturas locais não globalizadas,
produzem significações descontextualizadas, muitas vezes pejorativas e elevadas ao
campo do exótico e da humilhação (TACCA, 2009, p. 28).

Ainda na compreensão de Tacca (2009, p. 28), aquelas mesmas imagens de cunho
sensacionalista, veiculadas por mídias populares, quando deslocadas do contexto jornalístico
“[...] reencontram seu referente vivificado no seu intrínseco valor etnográfico [...]”. Neste
ponto concordamos com o autor, as consequências desastrosas da primeira publicação se
mantêm. Presente também na questão Clouzot/Medeiros, Tacca vai buscar opiniões e
posicionamentos de pessoas que identificamos na categoria de simpatizantes e/ou iniciados,
começando por Pierre Verger, reconhecido por ele como
[...] um ícone das relações da imagem fotográfica com o mundo religioso do
candomblé e a cultura afro-brasileira, elemento primordial para a reflexão na área e
um contra campo ao trabalho sensacionalista realizado na época por Henri-Georges
Clouzot na Paris Match e por José Medeiros, n’ O Cruzeiro (TACCA, 2009, p. 71).

Em conversa com Ângela Lühning, que conviveu com Verger, a mesma declarou que
ele lhe confessara estar desgostoso daquela forma de abordagem do culto, inclusive dizendo
que a direção da revista O Cruzeiro já teria pedido a ele uma reportagem daquela natureza, ou
seja, com fotos de ritual do candomblé, mas ele recusara peremptoriamente a fazê-la, fato
confirmado por uma carta de Leão Gondim para José Medeiros.
Verger criticara o caráter sensacionalista das fotos de Clouzot, dizendo que as imagens
que produzira diferentemente deste, são de outra ordem, e até mesmo retirara imagens de
sacrifício de animais na preparação de seu livro Dieux d’Afrique, principalmente motivado
pelo impacto das duas reportagens polêmicas realizadas naquela oportunidade.
Em relação à sua produção, Verger escapa de uma possível utilização de seu trabalho
pela direção da revista O Cruzeiro, que tinha interesse em contrapor-se à matéria polêmica da
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Paris Match, matéria esta que tinha como objetivo colocar a revista O Cruzeiro como legítima
representante no cenário midiático brasileiro, de defesa dos temas nacionais, neste particular,
o candomblé.
Grande parte das fotorreportagens de Verger publicadas na revista O Cruzeiro
aconteceu entre os anos de 1946 e 1951, ele realizara mais de 80 reportagens sendo que a sua
maioria em dupla com Odorico Tavares. Essas reportagens referem-se à excepcionalidade da
cultura baiana, ou seja, dos candomblés, das festas populares, do carnaval e os mais diversos
aspectos da vida do Recôncavo. Nesse período, Verger publicou também matérias na revista A
Cigarra, entre elas uma intitulada Candomblé, em parceria com Roger Bastide, em junho de
1949.
Segundo Tacca (2009, p. 81), nessa reportagem da dupla francesa Verger-Bastide foi
mostrada pela primeira vez ao público brasileiro aspectos detalhados do candomblé, em que
“A profundidade relativa do texto de Bastide, no contexto e no perfil da revista, e a força das
imagens de Verger tornam essa matéria uma primeira visualidade positiva da religião nos
meios de comunicação de massa no Brasil”.
A respeito de Clouzot no Brasil, o caso Paris Match, destaca-se na obra de Tacca o
artigo de Paulo Duarte publicado na revista Anhembi sobre a passagem de Clouzot em nosso
país, relatando o mau logro das filmagens sobre o Brasil, pretendidas por Clouzot. Em certo
trecho, diz o articulista:

[...] gente como Clouzot deveria ser recebida com todas as facilidades, ainda teve de
contar com ‘advertências veladas da censura’, preocupada com a temática e a opção
naquele momento já explicitada por Clouzot de filmar os usos e costumes religiosos
da Bahia, entre os quais cenas de macumba e de magia primitiva, tão comum entre
populações africanas (TACCA, 2009, p. 89).

Conclui-se que Clouzot e sua mulher Vera ficaram altamente interessados em
permanecer no Brasil e buscar a Bahia e seus mistérios, tarefa essa que resultará na
publicação da Paris Match de 12 de maio de 1951, com o título As possuídas da Bahia.
Matéria esta geradora de grande polêmica, como já relatado.
Esta reportagem de Clouzot transformou-se num elemento de indignação e revolta,
com uma carga deliberada de sensacionalismo que irá causar manifestações contrárias de
intelectuais e artistas no Brasil, veiculando opiniões pela imprensa nacional.
A reportagem publicada pela revista francesa Paris Match, foi reproduzida na íntegra
pelo jornal A Tarde, de Salvador, em dias seguidos: 10, 11 e 12 de julho de 1951, com a
publicação das fotografias de Clouzot repercutindo a publicação francesa na capital da Bahia,

77

provocando intensa revolta, não só entre o povo de santo como de intelectuais, simpatizantes
ou ligados ao candomblé.
A publicação da reportagem em um jornal de grande circulação na Bahia permitiu a
um grande público baiano tomar conhecimento da mesma, a abordagem da publicação
imprimia grande expectativa e curiosidade no público. Tacca (2009, p. 101) coloca que Roger
Bastide foi um dos que também protestara contra as reportagens de Clouzot no mesmo jornal
A Tarde do dia 9 de julho de 1951, questionando Clouzot por este ter informado ser o
primeiro a ter acesso na camarinha. A crítica de Bastide também recai sobre o que ele chama
de visão colonialista de Clouzot, de não verificar o caráter moderno da cidade do Salvador,
criando deliberadamente uma imagem de capital do “primitivismo”.
Em função da grande repercussão da reportagem de Clouzot, já de certa forma sendo
combatida por uma série de pessoas, a reportagem foi noticiada também pelo jornal O Globo
de 18 de junho de 1951, com o título: Caluniada em Paris a cidade de Salvador. – a
reportagem de Clouzot agita a sociedade baiana – O sociólogo Roger Bastide contradiz seu
patrício. Esta reportagem de O Globo reproduz em uma de suas páginas uma das imagens
fortes produzidas por Clouzot, ou seja, aquela em que ele registra o sacrifício de uma pomba
na cabeça de uma iaô, e alerta o jornal que deixaria de reproduzir outras fotos para não ferir a
sensibilidade dos seus leitores.
O jornal baiano Diário de Notícias do dia 11 de julho de 1951 publica um artigo
assinado por José Valladares, com o título: Monsieur Clouzot cineasta ou etnologista?
Esclarece Tacca (2009, p. 102) que, segundo Valladares, Clouzot queria saber de tudo,
inclusive aquilo que ninguém sabe. Na sua ação a culpa acaba caindo no pai de santo que lhe
ofereceu uma iniciação, pois tinha muito dinheiro para tal.
Considerando o texto de Tacca, o mesmo informa que no próprio jornal A Tarde, de
18 de maio de 1951 traz uma longa entrevista com o médico e professor Estácio de Lima,
catedrático de medicina legal da Escola de Medicina da Bahia, o qual lembra das pesquisas
realizadas sobre os cultos afro-brasileiros por Nina Rodrigues e Artur Ramos, negando a
Clouzot a prioridade de ser um dos primeiros a abordar o tema do candomblé.
Já a carta dirigida a vários jornais, escrita por Alberto Cavalcante, cineasta brasileiro
de importância histórica dentro do cinema internacional, é considerada como a primeira
manifestação contrária à reportagem da Paris Match, sendo publicada na íntegra em vários
jornais nacionais, entre eles destaca-se A Folha da Noite, em São Paulo, no dia 27 de julho. Já
em terras baianas, o jornal Diário de Notícias de 18 de julho, traz a seguinte manchete:
Cavalcante acusa Clouzot: amargura mal digerida contra o nosso país.
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A carta de Cavalcante é tida como parte de uma onda de protestos em todo o Brasil,
acusando a leviandade e má fé de Clouzot, este um cineasta francês que tentara anteriormente
fazer uma fita sobre o Brasil. Tacca informa o que dizia Cavalcante na sua carta:

A nossa sorte é que outros franceses vieram cá antes e depois do Sr. Clouzot!
Vieram o galante Villegagnon, o delicioso Debret e o ‘nosso’ talentoso Taunay; com
eles, muitos outros nos compreenderam. Jamais os esqueceremos. Procuremos, pois
esquecer o Sr. Clouzot. - Alberto Cavalcante (TACCA, 2009, p. 108).

Em relação a Tavares, este com o título de Cidadão Soteropolitano recebido da
Câmara de Vereadores, em virtude de seu vínculo com a Bahia e o candomblé tomou-se de
imensa revolta frente à atitude de Clouzot. A respeito da cidade do Salvador, alerta Tavares
que esta é uma das cidades mais democráticas do Brasil, não havendo aqui preconceitos nem
limitações e o que mais o irritou na reportagem de Clouzot seria o seu preconceito europeu. É
óbvio que Tavares reportava-se a uma visão idealista sobre a cidade, que se basearia numa
espécie de convivência em uma “Democracia racial”. Pelo que se sabe, a carta de Tavares não
fora publicada pela revista.
Revela Tavares que nos meios intelectuais baianos que mantiveram a convivência com
Clouzot, a postura de repulsa era geral, não era justificado o seu sensacionalismo, muito
menos as inverdades publicadas no seu livro, sendo que o primeiro protesto contra a
reportagem de Clouzot na Bahia, que ganhou dimensão nacional, partiu do professor José
Valadares, crítico de arte do Diário de Notícias, sendo na época diretor do Museu do Estado.
Acrescenta ainda Tavares que o Sr. José Valadares afirmara que, na verdade, Clouzot
desejava chamar a atenção sobre si mesmo e não contribuir honestamente na abordagem de
um assunto sobre candomblés.
Tacca lança luzes sobre a relação entre a revista O Cruzeiro e o fotógrafo José
Medeiros, e nos traz uma carta de Leão Gondim (chefe da revista O Cruzeiro), endereçada a
Medeiros, alertando a este que anexava a reportagem tão combatida de Clouzot, como
estímulo: “[...] se é que você não a conhece, para inspiração. O ‘furo’ é de doer, caramba!”. E
acrescenta Tacca:
Como você sabe aquela reportagem de Paris-Match sobre os ‘Pocessos da Bahia’
deixou nosso chefe com absoluta e gravíssima dor de côrno – principalmente porque
sabe e viu que Verger possui fotografias tão sensacionais ou mais sensacionais do
que as do cineasta francês. Verger esteve aqui no Rio e foi convenientemente
cantado para ver se nos cedia tal material – fez promessas vagas e agora manda dizer
que ‘em hipótese nenhuma os publicará agora’ (TACCA, 2009, p. 123).

Tacca assinala a advertência de Gondim:
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[...] meu caro Medeiros, se um francês chamado Verger conseguiu fotografar os ritos
secretos da Macumba, e quando o outro francez chamado Clouzot conseguiu [...]
porque raios que os partam um fotógrafo brasileiro não poderá fazer o mesmo?
Estamos tão avacalhados assim? Somos tão cretinos assim que nos deixemos vencer
em nossa própria terra por dois gringos? O que há é o seguinte: o nosso chefe
acredita que JOSÉ MEDEIROS SERÁ O ÚNICO FOTÓGRAFO BRASILEIRO
CAPAZ DE REALIZAR UMA FAÇANHA SEMELHANTE – eu quase que
participo da mesma opinião, muito embora os rapazes cá de casa digam que
TAMBÉM ELES PODERIAM FAZER O MESMO (TACCA, 2009, p. 124).

Complementando a narrativa da carta, Tacca cita o alerta feito por Gondim:
IMPORTANTÍSSIMO – Desse plano ninguém deve saber, principalmente Verger e
inclusive nosso amigo querido Odorico Tavares, que está com escrúpulos de abordar
o assunto, de acordo com razões que possui e que respeitamos. Trabalhe na moita,
dizendo que quer fazer cousas diversas, documentação pessoal sobre qualquer
assunto, MAS NUNCA QUE ESTÁ PROCURANDO MATERIAL PARA BATER
CLOUZOT. Combinado? Escreva com notícias. É preferível para mim para que a
carta não se perca na Redação. Mandaremos o que vocês necessitarem. Lembranças
ao Arlindo a quem (aqui entre nós) muito admiro e estimo e abrace o amigo (não sei
porque, mas amigo) e CHEFE MIRIM – LEÃO GONDIM (chefe da Revista ‘O
Cruzeiro’) (TACCA, 2009, p. 124).

O que se nota é o empenho de Gondim para motivar Medeiros na tarefa de registrar
situações do candomblé que servissem de afirmação da capacidade jornalística da revista O
Cruzeiro frente à revista Paris Match, dispensando Verger e ao mesmo tempo solicitando que
este assunto não chegasse ao diretor da Sucursal dos Diários Associados, na Bahia, Tavares.
Este, conforme vimos, ferrenho opositor da “façanha” do francês Clouzot.
Podemos justificar a postura de Pierre Verger, e nesse ponto concordamos com Tacca
(2009, p. 125), quando afirma que “A posição ética de Pierre Verger, como um cúmplice do
candomblé, coloca-o dentro da esfera da lei do segredo e, portanto, do invisível, ou da
preservação imagética desse universo”. O autor afirma que se podia imaginar a surpresa da
intelectualidade baiana e brasileira que se empenhou com críticas diversas em relação à
reportagem da Paris Match.
Curiosamente pouco se escreveu sobre a reportagem de José Medeiros e Arlindo Silva,
que penetraram no espaço secreto dos ritos do candomblé, causando a mesma sensação
quanto à presença de Clouzot nos espaços religiosos. De acordo com Tacca, todos silenciaram
em uníssono. Ele atribui essa postura, possivelmente, ao prestígio e à força da revista e do
poder do seu dono, Assis Chateaubriand.
Medeiros e Arlindo colocaram a questão da reportagem de Salvador como, além de
uma questão de honra, de brio profissional, visto que a imprensa brasileira enfocara a
polêmica da Paris Match dizendo que a decisão final sobre a reportagem partira da Redação
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da revista O Cruzeiro. Apesar da resistência de Tavares, Arlindo e Medeiros insistiram na
reportagem. Medeiros foi então um dos primeiros fotógrafos da revolução jornalística que se
apoiava nas imagens editadas pela O Cruzeiro, sobre absoluta influência das revistas Life e
Paris Match. Era uma espécie de espelho dos mais importantes magazines da época, porém
traria uma roupagem própria ao encontro de um Brasil regionalista e ao mesmo tempo
nacionalista.
Tacca mostra também a compreensão por parte da direção da revista O Cruzeiro que
associada à qualidade jornalística da matéria havia o desrespeito aos princípios religiosos do
culto, informando que:

Abrimos espaço para uma reportagem que se destina à mais ampla repercussão
dentro e fora do país. Ao entregá-la ao público, está certo o O Cruzeiro de que se
trata não só de uma grande realização jornalística, mas também de uma
documentação fotográfica inédita e tanto quanto possível completa sobre a mais
importante prática fetichista dos negros baianos: a iniciação das ‘filhas-de-santo’.
Não é difícil, pois, avaliar as enormes dificuldades que os repórteres encontraram no
cumprimento de sua audaciosa missão, levados que foram a infringir uma severa
norma sagrada que restringe às pessoas iniciadas a graça de assistir aos cerimoniais
secretos dos candomblés (TACCA, 2009, p. 140).

O presente relato demonstra a perfeita consciência por parte dos diretores da revista O
Cruzeiro de que seus dois representantes estavam conscientemente infringindo uma regra
básica do candomblé que é o respeito às atividades privadas desta religião. Segue Tacca,
destacando temas como: OS MISTÉRIOS DA “CAMARINHA”, AS NOIVAS DOS
DEUSES SANGUINÁRIOS, “AS FILHAS DE SANTO”, SANGUE NO ALTAR DOS
DEUSES e ESCRAVAS DOS SANTOS (grifos nossos).
A respeito da autorização que possibilitaria aos repórteres realizar a sua tarefa no
recinto secreto, segundo Tacca, Roger Bastide dizia literalmente que:
A única instituição com autoridade para resolvê-la é a Federação das Seitas AfroBrasileiras. A Federação tomou as providências no caso de Mãe Riso da Plataforma,
fez dela um caso policial! Mas, lembrando, Riso consultou seu orixá, Oxóssi, e foi
por ele autorizada a deixar-se fotografar (TACCA, 2009, p. 158).

Tacca questiona Bastide, dizendo que este bem sabia que,
[...] no candomblé os pais-de-santo e as mães-de-santo têm acesso direto às
divindades e não precisam para isso de autorização de uma instituição burocrática
como a Federação, nem mesmo de seus pares; o canal místico é único e singular, o
que torna ainda mais fascinante esse mundo religioso (TACCA, 2009, p. 158).

E, finalmente, indaga Tacca (2009, p. 158): “Quem então autoriza as fotografias?”.
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A abordagem do livro de Tacca, que aqui resenhamos, tem importância fundamental
no nosso trabalho quando dimensiona as posturas, estratégias e consequências de uma prática
de natureza fotográfica no universo do candomblé, que pela sua ação para muitos soara como
inconveniente. Chama atenção para uma reflexão sobre os limites da reportagem no que se
refere a universos considerados intransponíveis, ou seja, a quebra do necessário sigilo.
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3 NA OFICINA DO HISTORIADOR

Neste capítulo analisaremos o artigo de Heloisa de Faria Cruz e Maria do Rosário da
Cunha Peixoto (2007) que problematiza o uso, por parte dos historiadores, da imprensa como
fonte de pesquisa, propondo avançar na discussão de procedimentos teóricos e metodológicos.
De há muito temos observado o potencial da produção jornalística na qualidade do
registro de fatores históricos, fonte de informação, linguagem e memória, motivadores da
realização desta tese. As autoras, no artigo citado, problematizam o uso frequente que, em
especial, historiadores fazem da imprensa como fonte de pesquisa, tencionando avançar na
formulação de procedimentos teórico-metodológicos para efeito da utilização do material
jornalístico como fonte de pesquisa, entendendo e enfocando a força social da sua
historicidade.
Destacam as autoras a importância dos meios de comunicação como suporte para
reflexões, tendo como prática relações interdisciplinares que possam resultar na compreensão
de determinados fatos produzidos nas inter-relações contemporâneas, assim acreditamos.
Concordamos quando elas afirmam que, em particular, em relação à imprensa, o seu uso se
encontra nos ambientes de trabalho das ciências sociais, logo na área da história, tanto no
campo do ensino quanto nas pesquisas sobre os mais variados temas. A utilização de textos da
imprensa está cada vez mais generalizada.
No que se refere ao conteúdo das matérias jornalísticas incorporamos uma postura de
que, todo documento, e não só o material veiculado pela imprensa, é um objeto que nos
remete ao campo da subjetividade, e atento, assim penso, à intencionalidade observada nas
notícias que deveremos lidar. Em auxílio às matérias jornalísticas convém ampliar a sua
relação com as fontes históricas colocando-se criticamente em relação às mesmas. Enfocando
os Parâmetros Curriculares do Ensino Médio, proposição do Ministério da Educação (MEC)
efetivada em 1998, como nos informa Cruz e Peixoto, destacamos que

Os documentos deixaram de ser considerados apenas o alicerce da construção
histórica sendo eles mesmos entendidos como parte dessa construção [...]. Passou a
existir a preocupação em localizar o lugar de onde falam os autores dos documentos
(CRUZ PEIXOTO, 2007, p. 254).

Devem-se observar os diferentes agentes envolvidos na produção do fato, as
motivações explícitas ou implícitas nessa produção, aspectos diversos, linguagens e elementos
que dão sustentação ao que se expressam. Lidando com as fontes, no meu entender, elemento
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basilar das narrativas nos estudos históricos, passamos a incorporar cada vez mais a imprensa
como documento de pesquisa, extrapolando para sua qualidade de material didático na área do
ensino, logo os jornais têm sido utilizados amplamente no campo da pesquisa acadêmica,
resultando numa postura de crítica histórica dessas matérias.
Cruz e Peixoto (2007, p. 256) dizem que a fonte jornalística é um “Manancial fértil
para o conhecimento do passado, [...] fonte de informação cotidiana”, [...] material
privilegiado

para recuperação

dos acontecimentos históricos”.

São

denominações

qualificativas sobre a utilidade da imprensa no campo da pesquisa histórica manifestada nos
trabalhos que têm proporcionado a naturalização desta forma de uso. Imbuída de
preocupações, as autoras levaram a indagação sobre o uso que os historiadores fazem da
imprensa em seu trabalho, propondo indicações para o êxito neste percurso.
A imprensa nas suas mais diversas formas, inclusive as contemporâneas, aparece
como um elemento participante da nossa vida cotidiana. Segundo Darton (apud CRUZ;
PEIXOTO, 2007), é necessário pensar a inserção histórica enquanto força ativa da vida
moderna. No meu modo de entender, estabelecendo temas, moldando ideias, repelindo outras,
atuando na constituição dos nossos modos de vida, perspectiva e consciência histórica.
Para Cruz e Peixoto (2007, p. 258) “[...] já vai longe o tempo em que uma
compreensão positivista das evidências descartava a imprensa como fonte fidedigna e olhava
com desconfiança sobre sua parcialidade e engajamento”. As matérias jornalísticas que
serviam de base de informações, por vezes eram tidas como fonte primária, uma espécie de
abordagem inicial que carecia de complementos que lhe rendessem credibilidade através de
outros documentos, entre eles, principalmente, os livros que tratassem daquele tema,
recorrendo, portanto, a autores consagrados.
Ainda hoje, apesar de considerado por alguns um suporte da verdade, uma postura
mais crítica em relação às matérias jornalísticas é bem-vinda. Compreendemos que a matéria
jornalística não atua como testemunha neutra, sendo que todo documento é resultado e
suporte de uma prática social, por isso a fala se dá de um lugar social, em um determinado
tempo, sendo articulado na base da intenção histórica que o constitui.
Transformar um jornal ou mesmo uma revista em fonte histórica é um procedimento
que exige escolha, abordagem e seleção efetivada pelo historiador, que se imbui de tratamento
teórico e metodológico. Ainda segundo Cruz e Peixoto (2007, p. 258), “Trata-se de entender a
imprensa como linguagem constitutiva do social que detém uma historicidade e
peculiaridades próprias e requer ser trabalhada e compreendida como tal”. Evidente que a
imprensa se apresenta como uma forma de linguagem que extrai a sua manifestação através
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do que ela detectou do ambiente social e das suas fontes, suportes relevantes de uma
determinada matéria, elaborada por um jornalista. As mesmas autoras consideram importante
problematizar e superar pela análise a ideologia da objetividade e da neutralidade da
imprensa, logo, a imprensa não se situa acima do mundo ao falar dele.
Segundo Laura Maciel, é conveniente que em nossa ação de pesquisa não se tome a
imprensa como,

[...] um espelho ou expressão de realidades passadas e presente, mas como uma
prática constituinte da realidade social, que modela formas de pensar e agir, define
papéis sociais, generaliza posições e interpretações que se pretendem compartilhadas
e universais (apud CRUZ; PEIXOTO, 2007, p. 258 - 259).

Lembremos que a imprensa e as mídias “têm uma opinião”, mas que em sua atuação
“[...] delimitam espaços, demarcam temas, mobilizam opiniões, constituem adesões e
consensos”, e acrescentamos, também são construtores de polêmicas e divergências.
Quase sempre em diversas conjunturas, a imprensa, além de assimilar interesses e
projetos de diferentes forças sociais, é ela mesma um campo privilegiado da articulação dos
projetos e que na qualidade de força social ocasionalmente atua na construção e permanência
da hegemonia. O jornal e outros impressos são por vezes produto da experimentação ou da
criação social e histórica.
Agindo como força ativa na constituição dos processos de hegemonia social esses
veículos podem atuar não só fomentando a adesão ou o dissenso como instrumento hábil para
a realização de uma ação, disseminando pontos de vista, ideias, valores, comportamentos etc.
Modeladores e estimuladores de ação, produzindo referências no registro das experiências
vividas em um determinado tempo histórico, por vezes tentando ou até mesmo obtendo êxito
na formatação de uma visão da realidade e do mundo. Objetiva também a formação de
consumidores, funcionando como vitrine de mercadorias e produção das marcas.
Destacamos a abrangência da ação da imprensa que confirma a sua intervenção nas
esferas sociais, políticas e culturais na sociedade moderna, indo além de ser um instrumento
de comunicação social, fazendo emergir experiências, vozes e interpretações que ganham
visibilidade, gerando histórias e memórias. Na possibilidade da transformação do jornal em
fonte histórica, é uma operação da responsabilidade de escolha e seleção executada pelo
historiador, supondo o seu acerto no tratamento teórico e metodológico que embasará toda a
pesquisa que vai além da definição do tema a ser abordado, potencialidade do mesmo, até a
redação final.
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De acordo com Cruz e Peixoto, ao qual concordamos,

A Imprensa é linguagem constitutiva do social, detém uma historicidade e
peculiaridades próprias, e requer ser trabalhada e compreendida como tal,
desvendando, a cada momento, as relações imprensa/sociedade, e os movimentos de
constituição e instituição do social que esta relação propõe (CRUZ; PEIXOTO,
2007, p.260).

Na execução da pesquisa jornalística alguns passos são importantes, como explicam
Cruz e Peixoto (2007, p. 261), a exemplo de: organização minuciosa dos trabalhos a ser
realizados, de posse do material a depender da especificidade do mesmo, “[...] identificar o
periódico anotando seu título, subtítulo, datas limites de publicação, periodicidade e a
classificação de acesso na instituição ou acervo em que se desenvolve a pesquisa”.
Envolto na pesquisa quer seja de um único periódico ou um conjunto de publicações, o
pesquisador conseguirá inúmeras indicações e pistas que proporcionará uma reflexão sobre
aquelas fontes e sobre os significados que elas anunciam. Segundo o que propõe Cruz e
Peixoto (2007), folheando números estratégicos da publicação alvo da pesquisa, é importante
atentar para alguns aspectos a depender do caráter da pesquisa, do projeto gráfico editorial
daquela publicação. A análise do projeto gráfico compreende a organização e distribuição de
conteúdo em partes e seções do periódico.
Levar-se-á em conta capas e primeiras páginas, partes e cadernos, cadernos especiais e
suplementos, edições comemorativas, seções diversas, colunas fixas ou assinadas, editoriais,
parte noticiosa, reportagens, artigos, cartas de leitores, anúncio etc., manchetes, colunagem,
frisos, legendas e iconografia, ilustração, fotos, caricaturas, charges, desenhos, gráficos e etc.,
principais anunciantes, publicidades etc., além de olhar para outras dimensões da publicação.
Atribuímos importância fundamental identificar “quem fala e com que credenciais”,
neste ponto, podemos refletir sobre a relação imprensa, fontes e público leitor. Podemos
abordar também as condições técnicas da publicação, tiragem, preço, formas de venda e
distribuição.
Com o objetivo de aprofundar a nossa compreensão para o projeto editorial do
periódico, ou seja, um estudo de sua atuação no âmbito da conjuntura social em que ele atua,
as autoras propõem “a verticalização da análise”, implicando numa leitura mais detalhada e
cuidadosa de seus conteúdos, problematizando-o. verificar hegemonia, opiniões e, em
especial, penso que as articulações sócio-político-cultural entre o passado, o presente e
prospecções para o futuro irão embasar perspectivas históricas. Deverá nos conduzir a
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indagações no referente às posições, articulações e embates ou não dentro de um determinado
tempo histórico.
Segundo as mesmas autoras Cruz e Peixoto (2007, p. 264), “Trata-se de desenvolver
uma sensibilidade de leitura que, superando a barreira da ideologia da objetividade e da
imparcialidade surpreenda posicionamentos, projetos, alinhamentos sociais em cada
conjuntura”. Penso que haverá a necessidade de identificação de posições políticas defendidas
pelo periódico, bem como questões nos mais diversos aspectos, sujeitos sociais e as
correlações de força, em especial no campo das lutas sociais.
O estudo da imprensa, na opinião de Cruz e Peixoto, bem como de qualquer outro
assunto selecionado pelo historiador,

[...] não se esgota nela mesma e requer o diálogo com outras fontes que colocam em
cena outros sujeitos ou práticas sociais e outras dimensões daquela temporalidade.
Como espaço privilegiado de poder e mobilização da opinião pública, a imprensa
[os jornalistas] atua sob normas e condições que expressam uma determinada
correlação de forças com as quais interagem de formam ativa (CRUZ; PEIXOTO,
2007, p.267).

Legislação, direitos e deveres no campo da comunicação e expressão, propriedade e
controle dos meios de comunicação, classificação referente a conteúdos, censura, direito de
imagem, responsabilidade editorial, ética, atuando como um agente capaz de ampliar a
visibilidade dos fatos que compõem a cena histórica, ajudando a aprofundar a atuação do
jornal ou revista na vida comunitária.
Do ponto de vista da informação, de caráter histórico ou não, entendemos que o
trabalho que propomos realizar em relação a publicação de matérias sobre o candomblé e as
suas repercussões, o conteúdo da pesquisa nos leva a vislumbrar como os jornalistas na
atribuição de informar, lograram êxito no ponto de vista de servir de suporte para uma melhor
compreensão das correlações de forças e atuação dos seus atores. Na medida do possível, e
onde couber, em consonância com o tema tratado, algumas contribuições para análise do
nosso material serão levadas em conta, principalmente, na condição de sugestões para análise
sempre que, repetimos, seja coerente com a matéria tratada.
Recorremos ao livro publicado pelo professor Jocélio Teles dos Santos intitulado O
poder da cultura e a cultura no poder – a disputa simbólica da herança cultural negra no
Brasil (2005), cuja obra, na opinião do professor Antonio Sergio Guimarães, do
Departamento de Sociologia da USP, é considerado um trabalho de historiador realizado por
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antropólogo muito bem inspirado 20. A publicação aborda as políticas públicas na área da
cultura, no período que vai dos anos 60 aos anos 90 do século XX, no qual demonstra como
os símbolos afro-brasileiros foram sendo ressignificados a partir de novas demandas, não só
no âmbito da política institucional ou pelos movimentos negros. Analisa também a dinâmica
da sociedade brasileira e as mudanças na adoção da simbologia de origem africana,
executadas por atuantes personalidades sociais.
Referindo-se aos anos 70, Santos, J. T. (2005, p. 129) registra que apareceram nos
jornais baianos matérias reveladoras de discursos oficiais sobre a relação dos líderes do
candomblé e o poder público. Situações como as que se referem ao candomblé como seita ou
folclore e a obrigatoriedade da licença policial, somavam-se a um eficiente estímulo que
escolheria o candomblé como atração turística.
A dinâmica de modificações no âmbito social, político e cultural do candomblé
refletiria numa mudança em relação a abordagem jornalística. Conforme Santos, J. T. (2005,
p. 130), na opinião do jornal A Tarde (31/07/1971), raça e cor da pele e, sobretudo a religião
(nesse particular o candomblé), não seriam abismos, mas sim um traço de união entre
católicos, evangélicos, judeus, espíritas e ritualistas afro-brasileiros.
Evidente que seja vista, com a devida reserva, esta suposta harmonia inter-religiosa,
pois na época existia forte resistência de intelectuais frequentadores de terreiros no que
respeita a classificação do candomblé como folclore. Qualificação devidamente reprimida por
Edison Carneiro que dizia ser o candomblé um culto permanente, restrito a um determinado
grupo, não sendo em absoluto uma manifestação folclórica institucionalizada. A defesa do
culto na afirmação de ser compreendida como uma religião, era experimentada num período
bastante visível na imprensa com a opinião de intelectuais que buscavam articular-se com os
líderes dos terreiros.
Na iminência de evitar a folclorização do culto afro-brasileiro, informa Santos, J. T.
(2005, p. 131) que em 1974, sacerdotes e filhos de santo criaram a Confederação Baiana dos
Cultos Afro-Brasileiros sob a liderança de Antônio Monteiro, na época presidente do Centro
Etnográfico da Bahia que afirmava a respeito do candomblé não poder ser transposto para os
tablados das festas de carnaval transformando-se em folclore.
Para suporte de uma Bahia que ostentava uma cultura de base africana, que servia à
folclorização, consequentemente para apreciação turística, o governador da época, Antônio
Carlos Magalhães, criou a Bahiatursa, órgão que tinha como finalidade “divulgar a singular
Trecho retirado da orelha do livro O poder da cultura e a cultura no poder – a disputa simbólica da herança
cultural negra no Brasil (2005), com autoria de Jocélio Teles dos Santos.
20
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herança folclórica africana da Bahia”, com um recorte especial na abordagem dos cultos
religiosos afro-brasileiros. É exatamente na década de 70 que se registra uma política voltada
para o incremento turístico na qual o candomblé passa a ser uma “imagem-força” que
representava um ser baiano com raízes profundas da cultura e do povo da Bahia, diga-se,
herança africana.
A promoção do turismo baiano no país e no exterior, embora não se resumisse ao
candomblé, tinha nessa manifestação um valor fundamental para a prática da indústria do
turismo. Os aspectos místicos do negro eram a atmosfera necessária para atrair os turistas.
Muitos eventos passam a ser realizados por empresas especializadas em turismo, que
possuíam como alvo “as coisas do candomblé”. Santos, J. T. (2005, p. 133) revela que no XV
Congresso Brasileiro de Radiologia realizado em setembro de 1975, a grande novidade foi,
além da distribuição de colares dos orixás, a serem usados nos seus dias na intenção dos
participantes ficarem protegidos, havia uma inusitada proposta da realização de uma atividade
chamada “CEIA DE OMOLÚ”, que a matéria do jornal A Tarde (13/08/1975) explica não
existir no candomblé baiano este tipo de ceia e que iria constituir-se num apelo fetichista para
efeito turístico. A inusitada ceia de Omolu, imaginada especialmente para o congresso, tinha
como objetivo representar o exotismo dos costumes que a religião dos orixás já não mais
possuía.
O candomblé passou a entender, auxiliado por intelectuais da época, a sua
importância no contexto baiano, fazendo com que o conjunto de Casas voltadas a essa
manifestação passasse a ser distinguidas com o advento do turismo, de forma resumida, sob
dois modelos religiosos. Um modelo que se considerava puro, repelindo a titulação de
elemento folclórico ou turístico, e outro segmento que era intitulado “candomblé para turista”.
Assim é que, a imprensa destacara como algo ligado a uma prática séria, determinadas Casas
vinculadas à tradição da nação keto. Na proposta de adesão às aspirações turísticas algumas
Casas são identificadas como transgressoras rituais, que cederam o seu espaço litúrgico a uma
exploração simplesmente comercial, sendo que essa visão estabelecia a divisão no campo da
respeitabilidade dos terreiros.
A análise da relação com os órgãos de turismo é manifestada por intelectuais,
lideranças religiosas e até mesmo a imprensa baiana, como podemos verificar, segundo
Santos, J. T., no exemplo que ele cita no referente ao pedido de esmola para Omolu expresso
na matéria do jornal A Tarde (06/01/1976):
Para o turista que costuma chegar a Salvador nesta época do ano, a baiana
distribuindo pipocas, de pés descalços, é uma figura folclórica que contribui para

89

aumentar o ambiente de misticismo que cerca a Cidade e a propaganda que dela se
faz. Na realidade, as filhas de santo, com seus tabuleiros de pipoca, não representam
nenhuma tradição do candomblé pois a festa de Omolu, que data desde o Brasil
Colônia é financiada pelos frequentadores do terreiro. Sua importância é meramente
folclórica e a cada ano elas são em maior número (apud SANTOS, J. T., 2005, p.
136).

O discurso sobre candomblés folclóricos penetra na opinião da igreja católica, como
relata Santos, J. T. (2005, p. 136), em entrevista do Arcebispo Primaz do Brasil, Cardeal Dom
Avelar Brandão Vilela, é esclarecedor no que se refere a distinção entre os terreiros afrobaianos. Dizia o Cardeal que deveria se distinguir o aspecto folclórico dos terreiros de seus
aspectos puramente religiosos, porém convém aprofundar-se “os valores e os desvalores” que
realmente convivem com as expressões religiosas dos terreiros afro-brasileiros”. Para Santos,
J. T. as preocupações católicas revelavam a tentativa de responder ao sincretismo baiano
existente. O discurso do clero católico harmonizava-se com as críticas dos intelectuais e
lideranças religiosas do culto afro-brasileiro no que concerne às práticas turísticas oficiais e a
sua adoção pelos terreiros.
Santos, J. T. (2005, p. 140) registra os embates ocorridos entre a União de Umbanda
da Bahia, que enfrentara a rejeição da sua implantação na Bahia da sua prática religiosa, e os
intelectuais, as lideranças e os adeptos do candomblé. Os umbandistas construíram relações
com as instâncias de poder em Salvador buscando legitimidade em um espaço marcado pela
presença da religião afro-brasileira. A ameaça ao candomblé se fazia presente como a
tentativa do deputado federal e padre Temóstecles de Oliveira (MDB-AM) que apresentara
em 1974 projeto que proibia a existência de cultos de origem afro-brasileira. Mário Xangô,
presidente da Federação dos Umbandistas da Bahia, estranhara tal iniciativa, ressaltando que
vários políticos no período eleitoral visitavam as casas de culto pedindo proteção e voto.
Segundo Santos, J. T. (2005, p.141-142), as críticas das lideranças religiosas e
intelectuais à umbanda podem ser interpretadas na perspectiva de manter a exclusividade do
candomblé baiano como referência de religiosidade afro-brasileira. Para a Confederação do
Culto Afro-Brasileiro era primordial que os diversos terreiros baianos estivessem atentos para
a ameaça umbandista carioca. O candomblé estava submetido à fiscalização da polícia
igualmente a cinemas, cabarés e casas de diversão, através da Delegacia de Jogos e Costumes,
que obrigavam as casas de culto a pagar taxas para licenciamento dos seus rituais,
considerados folclóricos. Neste âmbito, fora criada a Febacab – Federação Baiana do Culto
Afro-Brasileiro, através de um decreto estatal que a reconhecia como de utilidade pública. Em
março de 1960, no governo de Juracy Magalhães o decreto fora regulamentado.
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Mesmo não havendo legislação que se traduzisse em proteção ao candomblé da ação
policial, havia uma relação de proximidades entre o poder público e as casas de culto.
Percebia-se a aproximação do povo do candomblé com a esfera oficial mediada por
intelectuais. A libertação dos terreiros era um ato perseguido pelo povo do candomblé, desse
modo, o ato do governador Roberto Santos em 1976, representaria a coroação de várias
tentativas para a liberação das casas de cultos afro-brasileiros. Desejo esse compartilhado por
intelectuais, artistas e personalidades como Jorge Amado, considerado um dos mediadores
desse processo.
Em suma, a inserção do candomblé e o acesso aos terreiros pelo mundo oficial traduz
o reconhecimento do que se chama de “imagem e força”, ideia esta também projetada pela
imprensa baiana e, evidentemente, observada nas matérias jornalísticas que ganham uma nova
dimensão de abordagem.

3.1 Jornalismo e desinformação
Conforme Serva Neto, no capítulo “A forma que desinforma”, no referido livro (2001,
p. 123), a construção da notícia de caráter jornalístico é obtida como resultante de
procedimentos técnicos, entre os quais o que se denomina edição, que tem como objetivo
satisfazer a necessidade de informação do consumidor. Em tom de crítica, ele afirma que na
ausência de notícias novas, o jornalismo veste com novas roupagens fatos que em verdade não
o são, levando em conta de que a curiosidade do leitor pede acima de tudo, novidades.
Segundo ele, ao apresentar a notícia como algo acima de tudo inusitado, leva em conta
que, mesmo o leitor que se considera informado, tem a sensação de desconhecer o fato
registrado e, como podemos avaliar, em minha opinião, a intenção é ser surpreendido pela
natureza da notícia.
No meu entender, uma apreensão completa da notícia produz uma percepção dos
acontecimentos, desde que o leitor domine o fluxo histórico da mesma. Uma versão
jornalística dos fatos que despreze suas raízes históricas pode revelar-se distante da procurada
e desejada verdade. Os meios de massa, levando em conta o que afirma Serva Neto, ao qual
concordamos, impõem aos fatos, que se transforma em notícias, ritmo ou roteiros evolutivos
que por vezes não se parece necessariamente naturais às testemunhas dos acontecimentos.
Para Herry Pross,
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[...] a função primordial da mídia é a de “sincronizadora de uma sociedade”. A
respeito do autor Leão Serva, é considerado um jornalista “experimentado”, atuando
como diretor de quatro jornais diários, uma revista semanal e um jornal virtual. Ele
demonstra que “[...] a domesticação da massa de notícias produzida todos os dias
nas redações (a ordenação e a hierarquização da matéria prima informativa que o
jargão jornalístico batizou de edição)” (apud SERVA NETO, 2001, p. 127).

Conforme esse autor,
[...] ao contrário de ‘organizar o caos’, aumenta ainda mais, na cabeça do leitor, a
confusão e a incompreensão dos fatos cobertos pela mídia. E alerta para o perigo de
que esse comportamento, tornado sistêmico (e não eventual), produza o que o autor
chama de desinformação funciona (apud SERVA NETO, 2001, p. 17)l.

Este procedimento assemelha-se a um fenômeno que acontece nos casos de
alfabetização ineficiente, ou seja, quando a pessoa está sendo submetida a um processo de
alfabetização ineficiente, esta aprende apenas a juntar as letras, ou até mesmo frases inteiras,
porém não consegue apreender o significado da sua leitura.
As dificuldades enfrentadas pelos leitores na qualidade de consumidores de notícias,
para Serva Neto não aparentava ser fruto do acaso, mas sim uma característica instalada de
maneira mais profunda no sistema noticioso, ou seja, no sistema jornalístico. Ele declarou-se
jornalista desde 1978, considerando a sua atividade uma paixão absoluta, sendo considerado
um dos pioneiros do jornal virtual, atuando, inclusive, como correspondente de guerra na
Iugoslava, conflito conhecido como a Guerra da Bósnia.
Na sua obra, Serva Neto (2001, p. 19) procurou realizar “um diagnóstico preciso e
técnico de alguns dos problemas mais graves, dando ferramentas mais objetivas para uma
ação que procure mitigar ou mesmo curar o mal”? A expressão “mal”, do ponto de vista de
uma ação profilática, é bom lembrar que se refere a procedimentos na produção da matéria
que gerariam importantes problemas de compreensão da leitura de uma matéria jornalística.
Neste livro se procura identificar os procedimentos frutos da atividade jornalística que podem
ser a causa principal da incompreensão de uma matéria, contrariando a vocação fundamental
do jornalismo que seria a de apresentar uma informação sobre um fato que garanta a inteira
compreensão do leitor.
No meu modo de entender, a incompreensão de um fato jornalístico leva obviamente à
procura, ou seja, a demanda por mais informações jornalísticas ou em outros meios de
informação. Mais tarde examinaremos as categorias criadas por Serva Neto (2001, p. 16), para
examinar equívocos que, segundo ele, “[...] os jornalistas cometem há séculos”. Na medida do
possível, interessa-nos notificar as opiniões de especialistas, neste caso, Serva Neto, na
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perspectiva de julgarmos oportuno ou não, na aplicação da análise das matérias jornalísticas
do candomblé, se cabe uma abordagem segundo a opinião do mesmo, ou não. Deste modo, a
citação de opiniões dos que trabalham sob a temática da produção jornalística, serve por
vezes, de elementos ilustrativos e determinante da variável de opiniões sobre o assunto.
A fim de possibilitar a categorização das notícias relacionadas ao universo religioso
afro-brasileiro, buscamos apoio nas pesquisas de Sodré (1999), Conceição (1995) e Matos
(2001) e Serva Neto (2001) que ao lidarem com os jornais estabeleceram algumas categorias
de análise a partir das suas respectivas abordagens. É importante destacar que as leituras que
realizei das matérias produzidas sobre o candomblé, a partir de minha experiência como
Xicarangoma, cargo hierárquico do candomblé banto que possibilita o contato mais
aprofundado das especificidades e das práticas ritualísticas do candomblé, neste particular da
“nação angola”. Também me possibilitou perceber o que estabelece o professor Sodré, o
professor Conceição, o professor Matos e o jornalista Serva Neto. Categorias estas, acrescidas
pela nossa percepção da necessidade de acrescentar outras categorias em relação ao
tratamento dispensado pela imprensa de Salvador sobre o universo noticioso relacionado ao
ambiente afro-brasileiro.
Sodré se preocupa em estudos relativos à análise do discurso jornalístico, afirmando
que o campo do imaginário é um espaço importante para compreender as “representações”
ligadas ao universo afro-brasileiro, reproduzidas e veiculadas por parte do jornalista, de forma
consciente ou inconsciente, chegando ao ponto de atingir um repertório por vezes
preconceituoso ou imbuído até mesmo de um caráter racista.
A respeito de categorizações, Sodré (1999) credita a um comportamento que ele
chama de “racismo midiático”, as seguintes categorizações: negação, que seria o
procedimento da mídia com tendência de ocultar a existência do racismo, ou até mesmo
considerar anacrônica esta questão. Sobre o recalcamento, este seria o ato de recalcar
aspectos identitários de caracteres positivos das manifestações de origem afro-brasileira, no
particular, digo, a religião. A estigmatização atua desqualificando o repertório civilizatório
afro-brasileiro minimizando-o ou abordando-o de forma folclorizante, neste caso, poderemos
incluir algumas abordagens em relação às religiões de matriz africana.
Ainda recorrendo a Sodré, a indiferença profissional é um procedimento que, por
diversas motivações, delega ao tema (religiosidade de matriz africana) pouca ou nenhuma
importância.
A prática jornalística em relação ao universo negro mereceu do professor Conceição a
elaboração do que consideramos três categorizações encontradas nas matérias por ele
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examinadas em relação aos negros. São elas: lúgubre (sombrio, sinistro e maléfico), o
divertido (aquele sujeito a piadas), e o luxurioso (relativo às ações folclorizantes). Evidente
que, levando em conta as práticas religiosas de matriz africana estarem integradas ao universo
negro, as suas categorizações, ou seja, as categorizações do professor Conceição, merecem
relevância.
Quanto ao professor Matos, incluímos a sua observação na categoria do campo da
ética, quando o mesmo afirma que a dificuldade do exercício da imparcialidade por parte do
jornalista não elimina que a sua prática seja pautada na ética, e inclusive, na possibilidade
primordial de escutar os diversos lados da notícia.
Em referência a Serva Neto, assumimos as seguintes categorizações baseado em seus
conceitos teóricos. Essas categorias são: omissão, sonegação, submissão ou redução,
desinformação funcional, informação ou desinformação e depreciação ou exaltação. Na
concepção de Serva Neto, a natureza da matéria nos conduz a uma espécie de edição que
possibilita uma classificação das notícias. Procedimento este que aplico nesta tese. São
categorias que levam em conta a natureza específica da notícia, ou seja, uma espécie de
palavra-chave, como veremos em breve.
Para Serva Neto, redução seria o procedimento no qual as notícias são atribuídas a
paradigmas que lhe são alheios, mas que, no mínimo, permitem certo nível imediato de
compreensão pelos leitores. A redução pode resultar em noticiários confusos, simplificados
reduzindo sobremaneira a capacidade de compreensão real do significado da notícia. A ideia
de redução leva em conta uma produção de notícia de natureza confusa, que reduz
substancialmente a possibilidade da captação do fato noticiado.
A edição é o procedimento na qual a imprensa procura organizar, ordenar e dispor as
notícias em um plano organizado, hierarquizado e categorizado. Procedimento que faço nesta
tese sob o nome de categorizações, que seria, conforme já afirmamos, uma espécie de
palavras-chave que identifica a natureza básica do campo atuante do assunto noticiado.
A omissão significa a ausência completa de informação causada por vezes por falta de
condições do jornalista de obtê-la. A omissão não sendo corrigida imediatamente pode tornarse um caso característico de uma sonegação. A sonegação seria uma informação que não
pode ser incluída no noticiário por uma série de causas, inclusive, até mesmo, a censura. A
sonegação é aquela informação que sendo do conhecimento do órgão de imprensa não foi
colocada em uma edição por alguma razão.
Entende Serva Neto por submissão, o fato que, embora noticiado, tem uma edição ou
uma narrativa que não permite ao receptor compreender a sua real importância ou até mesmo
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o seu significado. Um caso de submissão pode se caracterizar como sonegação, um aspecto
fundamental da notícia embora do conhecimento do jornalista este não é veiculado. A
constatação de uma matéria que se caracteriza como submissão, em nossa pesquisa, através do
material selecionado, permite identificar textos jornalísticos que apresentam uma evidente
dificuldade de compreensão do fato noticiado.
Serva Neto (2001, p. 68) fala da desinformação informada, e afirma que “[...] a
possível confusão de notícias provocada pela submissão está comumente associada aos casos
que podemos chamar de ‘desinformação informada’: embora tendo tido acesso às informações
o consumidor não consegue compreender claramente o fato”. A constatação da desinformação
informada, categoria elaborada por Serva Neto, identifica-se às matérias que, embora o leitor
tenha em torno do assunto acesso a outras informações, nesse caso particular, o leitor não
consegue compreender ou até mesmo interpretar claramente o fato noticiado.
Quando a desinformação gerada por alguns casos de submissão é tão grande que,
segundo Serva Neto, chega a provocar a compreensão errada da informação, isto poderia ser
chamado de desinformação informada. Quando ocorre, do ponto de vista não episódico, ou
seja, em caráter sistêmico a desinformação informada poderá gerar a desinformação
funcional. É do nosso interesse registrar que a desinformação funcional corresponde ao fato
de que as pessoas consomem informações através de vários meios de informação, mas não
conseguem com tais informações uma compreensão do universo ou dos fatos narrados nas
notícias que consumiram. Nos interessa essa perspectiva na medida em que encontraríamos
situações de matérias que poderiam proporcionar ao leitor uma postura de incompreensão dos
fatos narrados através da notícia publicada.
Apenas para efeito de informação das categorizações produzidas por Serva Neto, a
saturação nos interessa informar por implicar na dificuldade de compreensão da matéria
editada, como também uma dificuldade latente da possibilidade de memorização de seu
conteúdo no todo ou em parte. Apenas para notificar, essa categoria necessita de um maior
estudo. Deste modo, a saturação prende-se a fatos que se submetem uns aos paradigmas dos
outros sem distinção.
A redução, conhecida como a “notícia fora do lugar”, ou seja, uma subtração do
contexto histórico e social onde efetivamente ocorreu a notícia, como uma imigração para
outro contexto, tem como consequência a possibilidade de coincidências episódicas ou
acidentais no seu conteúdo, mas que pode levar a uma grave descontextualização do fato,
tornando-se incompreensível ou até mesmo irrelevante. Esta possibilidade nos interessa para
efeito de análise das matérias por nós pesquisadas e selecionadas.
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A redução para Serva Neto significa casos de parcialidades, nesse ato o jornalista em
seu relato irá procurar e se empenhar na adesão do leitor a sua causa. A ausência de
conhecimento de uma informação, neste caso pelo leitor, por omissão, submissão, sonegação,
saturação ou redução pode fazer com que um assunto complexo assuma ares de maniqueísmo.
Nas operações de redução podem ocorrer também operações de elementos culturais e
ideológicos, e arraigados, distorcendo o caráter da matéria. A redução se caracteriza por um
procedimento de parcialidades, neste caso, o jornalista procurará a adesão do leitor ao seu
ponto de vista, atuando deste modo, principalmente, no campo ideológico, chegando ao
extremo da manipulação dos fatos, distorcendo o caráter primordial do fato jornalístico.
Concluindo, Serva Neto (2001, p. 124) nos informa que “[...] esses processos
desinformantes são essenciais ao trabalho jornalístico. Omissão, sonegação, submissão,
deformação, saturação, neutralização e redução são consequências do processo de edição,
que embora “naturais”, comuns, invertem a vocação expressa do jornalismo: a missão de
informar”. Conforme notificamos anteriormente, as sugestões relacionadas aos processos
característicos da atuação do trabalho jornalístico, listados acima, para nós, autor desta tese,
constitui a possibilidade da aplicação daqueles conceitos em confronto com o material
recolhido na pesquisa na possibilidade de encontrar matérias que se identificariam com estas
categorizações, ou seja, essas categorizações serão aplicadas quando couber.
Desse modo, o jornalismo conforme está disposto nos meios de comunicação
contemporâneo pratica ao mesmo tempo técnicas de informação e de desinformação.
Concordamos com Serva Neto quando ele afirma que

[...] a postura jornalística no intuito de satisfazer a demanda por informação como
consequência mantém elevada essa demanda [...]. Em outras palavras, o jornalismo
sistemática e necessariamente produz relatos sobre os fatos que retiram de sua
organicidade ou de seu lugar na sucessão dos acontecimentos. E por decorrência o
noticiário essencialmente nega ao leitor ferramentas importantes para uma eventual
compreensão dele (SERVA NETO, 2001, p. 125).

A possibilidade de identificar produções de matérias que têm como característica
fundamental uma articulação noticiosa que negaria ao leitor a possibilidade da compreensão
do fato ali registrado, nos interessa sobremaneira na possibilidade da detecção do caráter, pelo
menos, verdadeiro da notícia, objetivo fundamental que atua no meu ponto de vista na
justificativa social da produção da notícia, em especial, no referente a conteúdos noticiosos
que abordem como temática o campo de informações referentes à religião afro-brasileira, o
candomblé.
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Na análise das características das matérias que tratam do candomblé publicadas nas
edições jornalísticas, cuja notícia se relacionava com a religião do candomblé, do ponto de
vista teórico-metodológico aplicaremos, quando couber, os conceitos ou categorias dos
autores anteriormente mencionados. Tendo em vista a especificidade do assunto, poderia
ocorrer que as categorias mencionadas por aqueles autores não seriam apropriadas para esse
tema específico, logo, seriam aproveitadas aquelas compatíveis com o assunto abordado,
quando couber.
Tendo em vista a especificidade do tema, religião afro-brasileira, para efeito de
categorização resolvemos realizar uma espécie de categorização específica que objetiva
através de “palavras-chave”, situar/enquadrar as características básicas de cada notícia através
da emissão de uma expressão que possibilitasse uma ideia síntese do assunto abordado,
levando, consequentemente, à análise e classificação da notícia segundo a sua especificidade e
importância, para tanto, como disse, listamos algumas palavras-chave que de forma sintética
traduz a especificidade da notícia.
Do ponto de vista macro as palavras-chave, ou seja, as categorias de análise de
matérias obedeceram a uma expressão nuclear central onde seriam incorporados os subtítulos
relativos àquele assunto: problema do negro, subtítulo racismo, preconceito, intolerância,
movimento negro etc. (grifo nosso). As categorizações efetivadas nesse trabalho não levam
em conta aspectos quantitativos e sim pela relevância e a qualidade da notícia.
Alguns núcleos chave de categoria de análise de matéria teriam os seus respectivos
subitens, assim podemos listar como núcleo macro as seguintes categorias: problema do
negro; curandeirismo; turismo; senso comum de negatividade e positividade; caso Clouzot;
Lavagem do Bonfim; Igreja Católica versus candomblé e a Lavagem do Bonfim; intolerância
religiosa; posturas autoritárias; personalidades/biográfica e; os políticos e o candomblé;
mitologia; publicidade; denúncia; ingenuidade; fúnebres; Gantois; Guerra Santa; sacrifícios;
ecumenismo; apropriação; irmandade; luta; conferência; opinião; patrimônio; crime;
sucessão; conflitos; umbanda; carnaval; corrupção; privacidade; rituais; inverdades;
sincretismo; folclore; polícia; liberdade de culto e profanação.
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4 AS MATÉRIAS JORNALÍSTICAS COMO REFLEXÃO

Este capítulo lança luz sobre as informações e opiniões veiculadas pelos jornais aqui
abordados. Teremos manifestações produzidas por personalidades, a exemplo de Odorico
Tavares, Estácio de Lima, Roger Bastide, Gustavo Barroso, Artur Ramos, Nina Rodrigues e
Edison Carneiro, que nos servem de referência para compreendermos o pensamento da elite
baiana, em especial, da chamada “comunidade cientifica” da época, em relação ao candomblé,
estampadas nas matérias.
A postura da imprensa baiana traduz um ponto de vista preocupado com a imagem da
Bahia que estaria associada a uma terra de “negros primitivos”, promovendo “espetáculos
sanguinários” em seus ritos religiosos de matriz africana, porém destacando uma vivência
baiana, em um ambiente de plena “democracia racial”, caracterizada por uma terra na qual
não havia o mínimo preconceito.
A imprensa, traduzindo o pensamento da elite baiana, dedicara notas sobre o culto de
matriz africana, nem sempre de forma louvável. O Alabama, uma fonte importante a quem
recorrem inúmeros autores, nos favorece um panorama da existência de confrarias religiosas
negras por volta do século XIX, como também nos informa do tom do seu discurso
jornalístico da época, carregado de preconceitos, quando tratava dos processos de iniciação,
em especial, nos terreiros jejes. Aludindo “as condições de higiene, exploração sexual, maus
tratos, e até possíveis mortes”, provocados por severos castigos impostos aos iniciados, por
determinados líderes religiosos.
A característica do discurso jornalístico observado na época primava por um
tratamento com imensa carga depreciativa, manifestando um evidente preconceito às
manifestações religiosas de base africana que, levando em consideração a recorrente prática
do aludido jornal, priorizava as manifestações dos terreiros de característica jeje, acusando a
este segmento da prática de condições de péssimas situações higiênicas, depredação sexual,
maus tratos aos indivíduos ali recolhidos para processos iniciáticos e, até mesmo, enfatizava o
jornal, a ocorrência de crimes contra pessoas, inclusive de assassinato.
Era prática reiterada argumentar que o candomblé, além de ser uma ação de caráter
meramente supersticioso, primava pela desqualificação moral dos seus frequentadores que,
segundo opinião da época, só seria saneado por uma ação enérgica da polícia, fato exigido
repetidamente pelos editoriais do Alabama. Para este jornal, a presença de manifestações que
se caracterizavam por uma africanidade, era prova evidente da nossa condição de atraso e a
presença de uma ação maléfica no campo das relações sociais.
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Nina Rodrigues nos informa o que escrevia o Jornal de Notícias do dia 15 de fevereiro
de 1903 em relação aos grupos culturais de base africana, a propósito das festas do carnaval:
“Começaram, infelizmente, desde ontem, a se exibir em algazarra infernal, sem espírito nem
gosto, os célebres grupos africanizados [...] que deprimem o nome da Bahia”, e conclui: “não
seria má a proibição desses candomblés nas festas carnavalescas”. Uma solução policialesca,
ou seja, a inibição de manifestações de caráter africano reprimidas pela violência policial era
sempre reiterada à época.
A imprensa referia-se de forma aleatória chamando de candomblé toda aquela
manifestação promovida pela utilização de tambores e de forma lúdica, como sendo uma
manifestação religiosa tal qual um candomblé. A irritação se agudava quando as elites
lembravam o possível malefício que a presença dessas manifestações, isto é, a ação lúdica dos
grupos africanizados, seria uma forma prejudicial à imagem de uma Bahia que há tempo
tentava excluir do convívio social essas marcas primitivas de africanidade.
O que mais preocupava aos responsáveis do Jornal de Notícias era a imagem do Brasil
no estrangeiro. Em 15 de fevereiro de 1903, assim escrevera este jornal a respeito deste
particular: “O Carnaval deste ano, não obstante os pedidos patrióticos e civilizador [...] foi
ainda a exibição pública do candomblé”. A grande questão à época era a caracterização do
espaço público baiano como um ambiente propicio para a sobrevivência de manifestações de
caráter africano, tidas como barbárie ou primitivas que causava aflição às elites quando da
possibilidade da visita de pessoas vindas, principalmente do estrangeiro, deparar-se com cenas
consideradas de péssima qualidade civilizatória.
A grande questão era o que fazer para camuflar estas manifestações. A fórmula mais
recorrente, conforme já afirmamos, para evitar tamanha vergonha, era a ação policial, ou seja,
a violência praticada como uma ação regulatória para o exercício da moral e dos bons
costumes.
Conforme o Jornal de Noticias de 15 de fevereiro de 1903, a maior preocupação era a
presença de estrangeiros em nossa cidade e a difusão da nossa imagem pelo mundo:

Se alguém de fora julgar a Bahia pelo seu carnaval, não pode deixar de colocá-la a
par da África e note-se, para a nossa vergonha, que aqui se acha hospedada uma
comissão de sábios austríacos que, naturalmente, de pena engatilhada, vai
registrando estes fatos para divulgar nos jornais da culta Europa, em suas impressões
de viagem.

Trata-se de um jornalista / editorialista que, alimentando secretamente a expectativa de
ser avaliado como europeu, avalia que as manifestações do carnaval na Bahia mantêm larga
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proximidade com festas do Continente Africano e, por isso, sente-se envergonhado. Mais do
que isso, estão prestes a serem avaliados por uma “comissão de sábios austríacos” que vão
produzir e publicar na Europa suas impressões sobre esta cultura bárbara promovida por
escravizados. Este veredito vai depor contra suas perspectivas de alcançar as referências da
civilização concebida nos moldes europeus.
O que era a expressão de um determinado segmento social, de característica
tipicamente africana e vinculada ao candomblé, era o que muitos não queriam como
referencial do nosso padrão sociocultural nacional, e o jornal empenhava-se nestes cuidados
profiláticos, que se agravava ainda mais sob os olhares dos estrangeiros. No mais, o que eles
pensariam de nós? Que avaliações fariam das nossas relações sociais? Por certo, a avaliação
seria negativa. O que chama atenção, com a evolução da história, é que aquilo que era tido
como algo depreciativo da nossa cultura, aos olhos do estrangeiro, mais tarde seria a
motivação da vinda de estrangeiros na condição de turistas.
A abordagem no campo da patologia, psiquiatria, anomalia social, etnografia
carregadas de preconceitos, ainda dominava as ideias em relação às religiões de matriz
africana. Na verdade, o candomblé seria um elemento voltado à curiosidade científica na
condição de “objeto” investigado, ou seja, em última análise, “sempre um objeto de
pesquisa”, longe de ser observado na condição de uma concepção de caráter religioso de visão
particular.
A “carta de desagravo” de autoria de Odorico Tavares, com as fotos de Pierre Verger
em relação ao “caso Clouzot”, entre outros pronunciamentos até aqui registrados, servem de
elementos fundamentais para uma análise sobre a visão de mundo revelada nos depoimentos
efetivados pelas respectivas personalidades aqui notificadas.
Tavares afirmava que a Bahia seria orgulhosa do seu legado africano, sendo por isso
considerada “cidade mais democrática do Brasil”, não existindo qualquer preconceito nem
limitações, especialmente, ligados à prática religiosa negra. Na verdade, esta sua tese não se
sustentava tanto outrora, como hoje. O candomblé, apesar de uma inserção com maior
destaque em nossa sociedade contemporânea, ainda é vítima de intolerância e desconfiança, e
até a década de 70 era fiscalizado pela polícia.
É possível que houvesse na década de 1930 uma tolerância maior por parte dos órgãos
de repressão frente aos chamados “grandes candomblés”, eram considerados importantes
porque mantinham algum vínculo com a classe dominante, mas o fato é que em relação aos
chamados “pequenos cultos”, a perseguição era evidente e cruel. Dizendo não ter nada a
ocultar, Tavares, falando em nome de todos, afirmava que “não somos mistificadores” quanto
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à religião afro-brasileira, o mesmo afirmava tratar-se de uma herança dos africanos “acatada
por todos”, frequentada por pessoas convidadas ou não, com absoluto respeito, visitantes
ilustres ou “gente de todas as classes”.
Para ele aquela era uma sociedade tolerante e respeitosa. O que ocorre é que Tavares,
em sua defesa do candomblé, reafirma uma versão que enfatiza uma “visão oficial” das
relações sociais baiana, isenta de conflitos e preconceitos, uma sociedade harmônica, revelada
na convivência entre negros e brancos. Essa opinião que começava a ganhar corpo naquela
oportunidade, afirmava haver um suposto “livre direito” que amparava a prática religiosa de
matriz africana, opinião que contrastava com um período de intensa repressão policial.
A hipótese de uma “convivência harmônica” entre os habitantes da cidade do
Salvador, extrapolando para a realidade brasileira, a chamada “Democracia Racial”, era uma
visão que encontra resistência na contemporaneidade porque há formulações contrárias que
foram amplamente sustentadas desde a década de 1970 pelo Movimento Negro.
Thales de Azevedo no capítulo “Democracia Racial”, expõe a sua ideia sobre este
assunto:
Não era o preconceito de raça ou de cor que separava a população em bairros
diferentes, antes as distinções de classe que se distanciavam os senhores, os ricos, os
nobres dos escravos, dos plebeus, dos que comerciavam, dos que exerciam ofícios
mecânicos (AZEVEDO, 1969, p. 221).

Embora reconheça “conflitos entre os tipos étnicos que aqui se reuniram”, segundo
Azevedo, esses embates traduziam, na verdade, “antagonismos econômicos”, sendo que “os
casos isolados de intolerância para com pardos, pretos e caboclos eram mais medidas de
segurança das classes dominantes contra a ascensão política da plebe”. Esta perspectiva,
segundo o autor, eliminava indícios evidentes de “ódio racial”. Embora ele destaque o conflito
entre os tipos étnicos que aqui habitavam, esta evidência ligava-se a um campo de
antagonismo meramente de caráter econômico, admitindo que, na condição de casos isolados,
a intolerância manifesta contra pardos, pretos e caboclos era tido como uma estratégia
praticada pelas classes dominantes, temerosa da ascensão, principalmente ocupando os
espaços políticos por esta categoria étnica.
O autor não reconhecia nesse antagonismo uma manifestação de ódio racial, tese de
difícil sustentação, visto que as unidades de repressão a serviço da elite estavam adredemente
preparadas para reprimir com violência a presença de negros nos espaços da cidade, que não
fosse o seu habitat na periferia. Mais adiante, Azevedo reconhece uma ação praticada pelas
autoridades da colônia no que ele chamou de “discriminações odiosas”, e não seria de outra
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forma, as ações de reprimir grupos raciais de característica negra justificava-se como
elemento importante no exercício de desencorajar e enfraquecer as distinções, segundo ele,
baseadas exclusivamente na cor da pele. Levando em conta a perspectiva idealizada pelo
professor Azevedo, o que se pode observar é um concreto exercício de distinção baseada na
cor da pele, por mais otimista que fosse a observação das relações entre brancos e negros no
espaço baiano, outra marca não teríamos a não ser de evidenciar a postura agressiva e
intolerante dos brancos sobre os pretos, base do exercício cruel do racismo.
Situação não tão harmoniosa assim, e comenta: “As autoridades da colônia, muito
embora algumas vezes fossem culpados de discriminações odiosas, diversas outras vezes
intervieram no sentido de desencorajar e enfraquecer as distinções baseadas exclusivamente
na cor”. Sem nos aprofundarmos acerca das opiniões do professor Azevedo, o que se vê,
como informação concreta, é que a existência de distinção é clara, e não seria de outro modo,
se levarmos em conta o caráter daquela sociedade.
Azevedo informa que a suposta tolerância foi graças a quase ausência de preconceito,
herdada dos séculos de convívio com os mouros e pretos, que o branco português, sempre em
minoria sensível na Bahia experimentara conseguindo absorver grande parte dos africanos que
importou. Azevedo busca uma suposta ação de tolerância entre negros e brancos no espaço da
cidade do Salvador, ou seja, do seu ponto de vista uma ausência de preconceito como fruto do
convívio entre mouros e pretos, e que o branco português, embora em minoria, portara-se na
perspectiva de conviver com os africanos que para aqui foram importados.
Evidente que, contrapondo a esta tese de convivência harmônica, deveremos sempre
estar lembrando que a primeira ação separatista era exercida no espaço arquitetônico em que
tínhamos a Casa Grande habitada pelos brancos, inclusive em espaços luxuosos e, a Senzala,
local de sofrimento e degradação para os negros. Se observarmos os tempos contemporâneos,
a cidade do Salvador, levando em conta uma observação mínima, está geograficamente
dividida entre os bairros da classe alta (a Casa Grande), que desfruta de um modo de vida
acolhedor e, a periferia, composta na sua totalidade de negros, enfrentando as mais diversas
sortes de infelicidades.
Concluindo, afirma Azevedo:
Ao aproximar-se a Independência a Cidade do Salvador tinha cerca de 115 mil
habitantes [...]. E já era uma democracia racial governada não exclusivamente pelos
brancos, mas também por aqueles que assim se consideram (AZEVEDO, 1969, p.
228).

O professor Azevedo exerce um grande esforço para caracterizar o ambiente em que
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viviam negros e brancos, numa verdadeira democracia racial, talvez sob a inspiração de
Gilberto Freyre, mas na verdade, a realidade concreta que sobrevive até hoje é que uma
minoria branca, na forma de elite, controla as relações raciais, cabendo ao segmento negro
desde o subemprego à submoradia. Desse modo, pouco se tem de uma verdadeira democracia
racial que poderia, dizendo isto de forma rápida, se caracterizar pela oportunidade igual para
todos. Obviamente, até o presente momento, isto não ocorre.
Retomando a busca incessante de Clouzot pelos “mistérios do candomblé”, Tavares
afirma que esse fenômeno já teria sido desvendado por pesquisadores brasileiros como Nina
Rodrigues e Artur Ramos. O que se pode constatar na obra dos dois é que este aspecto [o
mistério], não foi revelado, nem desvendado pelos mesmos, sendo que esta prerrogativa ainda
se encontra reservada a iniciados. Um grande esforço sempre se fez e se faz para que o
chamado “mistério”, ou seja, os fundamentos da ação litúrgica do candomblé sejam
reservados a iniciados, que promovem votos de silêncio sobre as práticas divinatórias. Esta
possibilidade de sigilo absoluto está creditada à postura dos iniciados, a mais evidente
garantia da ocultação e sigilo.
As expressões utilizadas à época em relação às religiões de matrizes africanas eram
deliberadamente registradas, carregadas de estigma, a exemplo de Roger Bastide que se
referindo aos soteropolitanos, afirmava que “um terço da população local é fetichista”, em
uma “cidade civilizada e progressista”. Já Alberto Cavalcanti protesta pelo fato do Brasil “ser
olhado por um pequeno aspecto de sua fisionomia”.
Era a mancha da barbárie, ocultando um viés de país civilizado. Existia por parte de
determinados segmentos na cidade do Salvador, um sentimento que poderíamos chamar de
vergonha em relação ao repertório civilizatório de origem africana. Predominava um esforço
para dirimir esta “mancha” depreciadora, um exercício rotineiro de apresentar esta cidade
como algo ligado a aspectos civilizatórios de origem europeia com presença de nuances
progressistas. Convém destacar que é exatamente esse repertório, em particular, afro que virá
a se identificar com uma característica especial da Bahia, em particular, Salvador, era o
chamado fetichismo, nosso cartão de visitas.
Identificada na condição de uma “cerimônia reservada”, os ritos do candomblé, a
exemplo de outras formas de manifestações religiosas, necessitam desta condição sigilosa
para realizar suas cerimônias, não estando esta postura associada a “aspectos repugnantes”,
macabros, ilícitos ou vergonhosos. Este cuidado se justifica, pois, em muitos processos
iniciáticos, a condição de não serem revelados, são aspectos fundamentais para a sua eficácia.
No texto de Tavares (DIÁRIO DE NOTICIAS, 1951, p.2), Rufino o “pai de santo
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Nestor”, é descrito como o grande “vilão” desta história, atribuindo-se a ele uma participação
“desastrosa” e “vergonhosa”, a ponto de, de forma irresponsável, submetendo-se ao
“suborno”, pelo pagamento efetivado por Clouzot, que para Tavares, ganhou a denominação
de “dinheiro da traição”. Tavares acentua ainda, ser Rufino/Nestor um homem de caráter
frágil, absolutamente indigno de exercer a sua função sacerdotal.
Os benefícios financeiros decorrentes dessa façanha não privilegiariam apenas a
Rufino, Clouzot e a revista Paris Match, pela expressiva venda dessa edição obtiveram lucros
que justificariam a sua ação. Levando em conta o suposto ineditismo da matéria e a
curiosidade despertada, registrou-se uma grande venda de exemplares da revista. Não seria
apenas Rufino o beneficiado financeiramente por esta façanha, Clouzot e a Paris Match
também obtiveram lucros com este episódio.
Dentre os chamados pesquisadores que se ocuparam da religiosidade de matriz
africana em Salvador, Estácio de Lima revela uma posição pelo menos preconceituosa, ao
enxergar nestas manifestações aspectos patológicos, posição seguida por autoridades
vinculadas ao Instituto Médico Legal Nina Rodrigues, que buscavam apoio na da ciência, para
sustentar suas “verdades”. Esta forma de tratamento voltada à herança africana revela a visão
do campo cientifico à época sobre o candomblé. Posições vislumbradas nas afirmações de
Nina Rodrigues e Artur Ramos, em relação ao “estado de transe” nas religiões de matrizes
africanas, reveladora de aspectos “patológicos” frente ao candomblé.
Edison Carneiro tinha uma experiência de convivência no meio do candomblé, a
exemplo de Nina Rodrigues, este, Ogan de Oxalá do Terreiro do Gantois, iniciado pelas mãos
de Dona Phulqueria, Iyalorixá daquele terreiro. Carneiro credita a Nina Rodrigues e Artur
Ramos o pioneirismo das pesquisas sobre o transe no candomblé, sem questionar aspectos das
opiniões dos dois, que incorrem em uma visão carregada de preconceitos quando interpreta o
“transe mediúnico”, vinculando-o aos aspectos das doenças mentais.
Artur Ramos (1940, p. 240) recorre aos parâmetros da ciência para tentar descrever
um aspecto particular do candomblé, ou seja, o fato do iniciado “receber o santo”, isto é, o
que ele chamava de “Fenômenos de Possessão”. Os procedimentos e as ideias de Ramos, A.
sobre esses fatos decorrem da sua atividade e do contexto no qual ele buscava apoio para
entender esse fenômeno, ou seja, desprezava-se na época informações vindas do povo de
santo ligados a aspetos litúrgicos do campo da magia ritualística afro-brasileira para esse
fenômeno, buscando Ramos, A. para resposta da sua inquietação, o campo da psicologia.
Segundo Ramos, A. (1940, p. 241), há nas cerimônias dos cultos negro-brasileiros, um
aspecto da maior importância que é caracterizado pela incorporação, gerando os chamados
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“estados de santo”, que no ambiente litúrgico do candomblé é chamado de “bolar no santo”,
ou “receber o orixá”. Para Ramos, A. esta característica estava presente nas práticas religiosas
jeje-nagôs. Evidentemente naquela época ele não levava em conta que essa mesma prática, ou
seja, “receber o santo”, era a premissa básica de todas as outras nações do candomblé, não
sendo um atributo único e exclusivo do povo jeje-nagô. Essas manifestações incorporativas,
que nós chamamos de “transe entusiástico”, no que ele chamava de “culto sincrético de
espírito banto”, seria em sua compreensão as chamadas “manifestações de espírito”.
Definindo este “estado de santo”, Ramos, A. afirmava que o mesmo não seria nada
mais que “a crença na manifestação de um orixá fetichista numa pessoa, iniciada ou não,
dentro ou fora dos candomblés”, era uma condição essencial nas cerimônias de iniciação das
iaôs. Outra expressão relacionada à filha de um terreiro, informava Ramos, A. seria a
denominação de “cavalo de santo”, e segundo ele, nestes momentos, presencia-se na verdade
uma “crise nervosa”. A expressão “cavalo de santo” não seria originária da Bahia, sendo
muito empregada na África, entre os povos, por ele considerado “primitivos”.
Ratificando que estas manifestações seriam estados de “histeria”, ou seja, um caso de
“phenomenos de crise aguda de possessão” comum nos candomblés do Brasil, Ramos, A.
sintetiza a sua tese, sumarizando:
[...] a possessão espirito-fetichista (sic) é um fenômeno muito complexo, ligado a
vários estados mórbidos. Pode ser aguda ou crônica. No primeiro caso [...] temos
aqueles processos, afins da histeria, onde se verificam os mecanismos motores de
reação ancestral [...] comuns da histeria, dos estados sonambúlicos, hipnóticos,
oníricos, esquizofrênicos, com modificações da consciência e da personalidade
(RAMOS, A., 1940, p. 284).

A situação mais constrangedora, não só para os iniciados, prende-se às fotografias
realizadas por Clouzot e José Medeiros em recintos íntimos do candomblé, considerada “uma
invasão do espaço sagrado”.
Segundo revelara verbalmente a Ebomi Cidália Barbosa, do Terreiro do Gantois, a
respeito da reportagem fotográfica de Medeiros, é que esta matéria causou um profundo
impacto negativo no “povo de santo” e na população em geral, inclusive porque foi produzida
para efeito de promoção, foram fixados em postes localizados em diversos pontos da cidade
cartazes com algumas fotos da aludida matéria: “Foi um escândalo”, revelou enfática a
Ebomi.
A respeito do episódio das fotografias, a questão mais relevante seria? a respeito da
legitimidade da matéria, visto que em ambas a permissão para a tarefa fora acertada com as
autoridades religiosas, inclusive como foi no caso de Clouzot, com remuneração para estas
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imagens. Estas cerimônias deveriam ser sigilosas, sendo que o problema ético estaria por
conta do sacerdote que abrira o espaço para tal ato considerado impróprio e inconveniente.
O interesse manifestado por um francês no intuito da espetacularização de uma
cerimônia de iniciação do candomblé, de início prende-se a fatores comerciais, ou seja, o
escândalo, o pioneirismo, a visão depreciativa resultaria numa possibilidade de supostamente
aplacar a curiosidade de muitos, promovendo a venda da revista, principalmente a curiosidade
de cristãos ocidentais que consideravam essas manifestações no campo do fetichismo,
interessados nos seus aspectos que sustentariam a ideia de atos supersticiosos, bárbaros,
manifestações de incivilizados, negando-lhe a condição de religião.
O trabalho fotográfico de José Medeiros procura certa objetividade, porém a polêmica
em torno do “sensacionalismo de Clouzot” não inibira a ação da imprensa, nem motivara a
busca de outra forma de abordagem deste tema, se não pela via do “espetacular”.
À guisa de resumo, diremos que a década de 50, se levarmos em conta as matérias
jornalísticas observadas, registrava uma visão que não colocava o candomblé na categoria de
uma manifestação com a legitimidade equivalente a uma religião, apesar dos esforços de
Edison Carneiro em reivindicar este status. Para grande parte daquela sociedade, o candomblé
seria uma contravenção e a polícia o fiscalizava e não uma forma de religiosidade digna.
Classificamos estes textos e imagens jornalísticas como uma prática fundamentada em
uma visão de base culturalista que enfatizava a “folclorização” ou exotismo, além de uma
abordagem “cientifica” bem ao gosto da época. Essa atividade religiosa era encarada como
elemento básico para o estudo da “questão do negro” na Bahia, com estudos voltados ao
campo da patologia ou anomalia social, na condição de objeto de investigação ligado ao
“transe mediúnico” e os “fenômenos de possessão”, estudos ligados ao Instituto Médico Legal
Nina Rodrigues, através das “argumentações de caráter cientifico” onde a ciência estava na
condição da “voz da verdade”.
Existia a visão dessa prática religiosa como “antro de prática criminosa”, bem ao gosto
das páginas policiais, como atesta a matéria de autoria do jornalista Carlos Coelho. Mas havia
ainda a preocupação com a imagem da Bahia, que estaria associada a “práticas primitivas”,
em uma terra caracterizada pelo espaço da “democracia racial”, uma sociedade tolerante, fato
que contrastava com a exigência aos candomblés em ter que solicitar licença à polícia para as
práticas de suas atividades religiosas.
A questão racial, a discriminação, o racismo no Brasil, eram temas que ganhavam
interesses motivados pela pesquisa da Unesco, que atestava este fenômeno, a exemplo da
matéria jornalística dando conta da proibição de uma atriz norte americana, por ser negra, ser
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impedida de se hospedar em um hotel na cidade de São Paulo, estado este, tido como um
espaço onde as relações raciais eram impregnadas de forte preconceito e racismo. A questão
racial, a relação de manifestações racistas contra a população negra sobrevive até hoje,
merecendo da população afrodescendente enfrentamentos e estratégias de inclusão que
venham resgatar a sua cidadania plena. Para tanto, destacamos as ações do movimento negro
brasileiro.
Como destaque especial, registramos o “caso Clouzot”, que representava “uma
agressão à sociedade baiana”, cuja defesa na época, era realizada entre outros, pelo jornalista
Tavares. A discórdia residia em uma condenação ao gesto ousado do francês através do ato de
fotografar rituais secretos do candomblé para publicação na revista Paris Match, constituindose em um ato espetacular, que envolvia aliciamento e indiscrição.
4.1 Jornalistas – sujeitos de opiniões

Este subcapítulo expõe as opiniões da jornalista Cleidiana Ramos que, recentemente,
ou seja, neste ano de 2018, nos informou, fruto da sua atuação na qualidade de jornalista do
jornal A Tarde, a sua postura em particular sobre as matérias relacionadas sobre a religião do
candomblé.
A respeito da postura jornalística, especialmente sobre as matérias relacionadas à
religião do candomblé, sobre a possibilidade de uma atuação coerente, assim nos informa a
jornalista Ramos, C. (informação pessoal):21
.
Nessa época inicial da minha trajetória de repórter especializada em cobertura de
religião aconteceram coisas interessantes como acompanhar numa mesma manhã
uma missa, um congresso das Testemunhas de Jeová e um encontro da Seicho No Ie.
Nessa trajetória aprendi muito no contato com pessoas das mais variadas religiões e
sua perspectiva sob diferentes temas.
Curiosamente, só comecei a cobrir o candomblé muito tempo depois, em 2004. Foi
muito interessante para que eu perdesse o temor típico de quem viveu no interior e a
prática local além de ser diferente era cercada de mistério e também preconceito.
Mas ao começar a cobrir o universo dos terreiros fiquei fascinada pela diversidade
de tradições e a postura de respeito ao diferente. Algo que chamou logo minha
atenção é que ninguém dos terreiros queria saber detalhes sobre minha fé e outros
questionamentos que eu escutei frequentemente no contato com outras
denominações religiosas.
Como fazia com outras religiões, sempre cheguei nesses espaços com muito
cuidado. Começava as entrevistas pedindo desculpas por eventuais perguntas
invasivas e justificava que eu não sabia sobre aquele universo. O meu objetivo era
21

Comunicação pessoal de Cleidiana Ramos realizada em 12 de março de 2018 recebida por correio eletrônico.
Esta jornalista é mestre em Estudos Étnicos e Africanos pelo Pós Afro/Ufba e doutoranda à época em
antropologia pelo PPGA/Ufba. Trabalhou como repórter no jornal A Tarde por 17 anos (junho de 1998 a
dezembro de 2016).
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errar o menos possível. Acho que consegui, pois não recebi “broncas” ou
reclamações sobre as matérias que fiz.
Essas voltas que o mundo dá acabaram me levando a escolher o candomblé como
prática religiosa em uma trajetória independente do meu trabalho jornalístico. Não
foi ele que me levou ao candomblé como muita gente ainda me pergunta. A chegada
ao Terreiro do Cobre, de onde sou iaô, se deu por razões restritas à minha
consciência sobre o sagrado.
Na minha pesquisa para o mestrado, quando trabalhei com imagens do arquivo de A
Tarde sobre as religiões afro-brasileiras, também percebi que muitos dos jornalistas
que se aproximaram do candomblé para realizar suas reportagens adotavam uma
postura de respeito aos limites da hierarquia dos terreiros
Uma ou duas vezes me vi diante do conflito de passar a informação que era de
interesse público, mas ao mesmo tempo poderia prejudicar minha relação com as
casas envolvidas. O diálogo foi a saída e mais uma aprendizagem sobre a
importância de manter o respeito sem ceder no âmbito de uma questão
imprescindível para o jornalismo: a independência.
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5 ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLÓGICA DAS MATÉRIAS JORNALÍSTICAS
SELECIONADAS
É oportuno neste momento da nossa pesquisa realizar uma análise dos dados que estão
dispostos no Quadro 1, localizado no Anexo A. Agora que já analisamos o assunto, levando
em conta como os jornalistas se posicionaram frente a abordagem sobre o candomblé,
apresentamos nesta oportunidade uma interpretação do que foi examinado aqui a partir das
categorias de análise que elegemos, considerando o que é possível dizer sobre a abordagem da
imprensa em relação ao candomblé, tendo como suporte as categorias registradas nesta
pesquisa.
A construção da notícia de caráter jornalístico é resultante da escolha das fontes,
apuração e registro, resultantes de procedimentos técnicos que têm como objetivo satisfazer a
necessidade de informar ao público leitor. Assim sendo, a notícia refere-se a um tipo de
informação que notifica um acontecimento, não só um novo elemento, um fato recente ou
uma novidade sobre uma situação já existente, no campo jornalístico uma notícia se
caracteriza por um texto de caráter informativo e de interesse público, narrando algum fato
ocorrido dentro da temática política, econômica, social, esportiva, cultural, religiosa e etc.,
evidente que as notícias são veiculadas possibilitando o acesso público nos mais diversos
meios de comunicação.
Do ponto de vista da narração, a notícia pertence ao gênero jornalístico, produzida de
modo objetivo em busca da imparcialidade, visando a veracidade do fato onde a clareza se
refere à linguagem e um conteúdo determinado. A estrutura do texto jornalístico é conhecida
como “pirâmide invertida”, visto que a informação de destacada relevância não só para o
jornalista e, principalmente para o leitor, deve aparecer logo no primeiro parágrafo, seguindose por outras informações de ordem decrescente de importância.
Na prática do jornalismo encontramos diversos gêneros textuais onde podemos notar a
distinção entre notícia e reportagem. Definimos como notícia aquele texto que envolve
conteúdo factual, ou seja, a efetivação de uma informação que precisa ser divulgada de
imediato, onde sua validade informativa expira-se em curto espaço de tempo. Diferente da
notícia, a reportagem não necessita responder imediatamente as principais informações que
serão tratadas. No início da matéria é importante destacar de maneira criativa e instigante o
quão interessante será o tema a ser abordado.
Perguntas como “o quê? como? por quê? onde? quando? quem?, são questões
suficientes para atender ao leitor e devem ser apresentadas segundo o grau de importância, de
certo modo, a interpretação final da notícia fica por conta do leitor. A notícia é um modelo
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textual de grande uso em mídias de massa. A construção da notícia deve ser realizada
corretamente desde a pauta, apuração, entrevistas, seguindo padrões de redação e outros itens.
O gênero textual da notícia jornalística não tem um caráter literário, encontrando-se,
principalmente, nos meios de comunicação. Trata-se, portanto, de um texto informativo sobre
algum tema veiculado pelos meios de comunicação. As notícias podem ter teor informativo,
ter textos descritivos e narrativos ao mesmo tempo, integrada de tempo, espaço e personagens
envolvidas, as principais características do gênero textual de notícia são: texto de cunho
informativo, textos descritivos e/ou narrativos, textos curtos, textos veiculados nos meios de
comunicação, linguagem formal clara e objetiva, texto com títulos principal e auxiliar, texto
em terceira pessoa, interpessoais, discurso indireto e fatos reais atuais e cotidianos.
A notícia é formada por dois títulos, um principal, conhecido como manchete,
sintetizando o tema a ser abordado e outro maior, que auxilia o entendimento do título
principal, funcionando como um recorte do assunto que será tratado. Ainda que a notícia e a
reportagem sejam textos jornalísticos a notícia se distingue da reportagem por ser um texto
informativo e impessoal, sem teor opinativo que caracteriza de certo modo as reportagens. As
notícias não apresentam geralmente a identificação do autor, mas as reportagens apresentam o
nome do repórter. Em síntese, a notícia apresenta um tema de modo inteiramente informativo,
já a reportagem aprofunda mais sobre temas no campo social ou temas de interesse da
sociedade, apresentando as opiniões do autor.
Com a finalidade de possibilitar a categorização das notícias relativas ao universo
religioso afro-brasileiro, buscamos apoio em diversos intelectuais que nos forneceram a
possibilidade de categorização, acrescido pela nossa criação de categorias.
Sodré (1999) se preocupara em estudos relativos à análise do discurso jornalístico,
criando categorizações que ele denominou de negação, recalcamento e estigmatização, além
da indiferença profissional, assuntos já abordados nesta tese (grifos nossos).
Conceição (1995) levanta a hipótese de três categorias: o lúgubre (sombrio, sinistro e
maléfico), o divertido (aquele do campo do hilário) e o luxurioso, relativo às ações
folclorizantes.
Serva Neto (2001) traz à discussão ações de omissão, sonegação, submissão ou
redução, desinformação funcional, informação ou desinformação e depreciação ou
exaltação (grifos nossos). A respeito da edição, lembra Serva Neto que este procedimento se
baseia na postura da imprensa de procurar organizar, ordenar e colocar as notícias em um
plano organizado, hierarquizado e categorizado.
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A omissão significaria a ausência absoluta de informação, a sonegação seria uma
informação não veiculada. A submissão é um tema que embora noticiado não permite ao
receptor compreender a sua real importância ou até mesmo seu significado. Outras categorias
são examinadas por Serva Neto, já constantes neste nosso trabalho, segundo ele, “esses
processos desinformantes” são característicos do trabalho jornalístico.

5.1 Categorias de análise elaboradas pelo autor da tese

Foram elaboradas para efeito de análise do material jornalístico as seguintes
categorias:
5.1.1 O uso de símbolos religiosos do candomblé no carnaval
Esta categoria mereceu destaque e foi selecionada na análise do jornal por representar
a mobilização da comunidade religiosa afro-brasileira em defesa dos valores religiosos da
prática do candomblé, ameaçados de profanação. A imprensa escrita proporcionou um espaço
para discussão desse tema, inclusive, em alguns casos, pronunciando-se em apoio à luta do
povo de santo.
Quanto às matérias do candomblé relacionadas ao carnaval, a maioria registra a
insatisfação do povo do candomblé em relação à utilização de elementos do culto afro na
decoração do carnaval, sendo que as matérias deram espaço não só para as argumentações do
pessoal desse culto assim também para os idealizadores dessa utilização.
Manchetes como: “Usos e abusos na avenida”, “Federação Afro tira os orixás da
avenida” e “[...] o compromisso de fazer uma nova decoração foi firmado”, atestam o
empenho dos religiosos do candomblé que contara com o apoio da imprensa escrita para sanar
essa “agressão” ao culto.
O jornal A Tarde de 31 de dezembro de 1992 registrara, como podemos ver, o seguinte
texto: “[...] além dos aspectos religiosos, a escolha do tema fere a Constituição da Bahia que
no artigo 257, capítulo dedicado à cultura proíbe [...] a exposição exploração comercial [...] da
utilização prejudicial dos símbolos e expressões [...] pertinentes a religião afro-brasileira.
Em fevereiro de 1985, a Iyalorixá Stella do Axé Opô Afonjá que escrevera com
exclusividade para o jornal, o que ela pensava sobre a profanação do culto, vale a pena
transcrevê-lo, pelo fato de ser um dos raros documentos escritos por uma mãe de santo,
publicado no Jornal da Bahia, de 15 de fevereiro de 1985, eis o texto:
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Uso e abuso na avenida
Candomblé ou Carnaval?
Seria viável que os responsáveis por axés, juntamente com seus asseclas, pela
necessidade que têm em demonstrar as ricas habilidades nas danças dos Orixás
fizessem cada quinzena Xirês da autêntica crença segura e honesta em suas casas, de
forma sólida, decente, segura, para não terem a necessidade de profanar a religião
dos Orixás de maneira tão infantil, demonstrando sua imaturidade e fortalecendo aos
incrédulos a proposição de que na realidade a religião dos africanos, não passa de
prática de imbecis, imaturos e sem nenhuma base. É lamentável também que muitas
dessas pessoas afirmem seu descredenciamento com suas atitudes, pois não surgiram
na casa do Orixá por acaso e não foram iniciados maquinalmente.

Mãe Stella, a pretexto de seu enfrentamento quanto a inadequação dos temas ligados
ao candomblé no carnaval, de certo modo responsabiliza as autoridades religiosas do
candomblé e seus “asseclas” pelo injustificado exibicionismo, principalmente realizando as
danças dos orixás de forma irresponsável na realização do xirê (danças litúrgicas do
candomblé).
Este, quando verdadeiro e autêntico, está impregnado, isto sim, de uma crença honesta
e sólida, carregada de decência, com a devida necessidade dos cuidados máximos para que
esse exibicionismo não seja mais do que uma demonstração de intensa imaturidade,
fortalecendo as opiniões dos detratores e incrédulos, a possibilidade desse modo religioso de
base africana não passar aos olhos de muitos como “uma prática de imbecis e imaturos, sem
um conhecimento razoável do que seja a autêntica religiosidade africana”.
Para Mãe Stella, essas pessoas, ou seja, aqueles indivíduos incapacitados de exercerem
de modo correto e autêntico a prática litúrgica de base africana, ao que parece muitos desses
do seu conhecimento, reforça a sua não autoridade para o exercício neste campo religioso,
provavelmente, segundo ela, iniciados de forma inconsequente e incorreta, proporcionando,
acredito eu, um desserviço a esta prática religiosa.
No início da década seguinte, o uso dos símbolos do candomblé no carnaval segue
provocando o protesto dos adeptos do culto. A reportagem “Aumenta a polêmica sobre o tema
do Carnaval”, no jornal A Tarde de 31 de dezembro de 1992, traz declarações de “Seu
Benzinho” (Esmeraldo Emetério) alegando que

[...] além dos aspectos religiosos, a escolha do tema fere a Constituição da Bahia que
no artigo 257, capítulo dedicado à cultura, proíbe expressamente aos órgãos de
promoção turística vinculados ao estado, exposição, exploração comercial,
veiculação titulação ou qualquer utilização prejudicial dos símbolos e expressões e
outros aspectos pertinentes à religião afro.
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A comunidade religiosa afro-brasileira empenhou-se quando da Constituinte Baiana,
por recomendação de Mãe Nicinha, do Terreiro do Bogum, exigindo dos fiéis do candomblé
uma participação intensa na elaboração de um texto que protegesse o culto afro-brasileiro.
Imbuído da necessária modéstia, coube ao autor desta tese a elaboração do artigo dedicado a
proteção do candomblé frente aos órgãos estatais, principalmente ligado à promoção turística.
Assim é que, a exploração comercial e a utilização dos símbolos, expressões e outros
elementos pertencentes ao candomblé passaram a receber a proteção legal, sendo esse texto
base para a confrontação, visando o impedimento por parte da empresa estatal de turismo da
utilização na decoração do carnaval dos elementos litúrgicos ligados a esta religião. Ainda
empenhada na proteção absoluta dos valores religiosos do candomblé, Mãe Stella de Oxóssi
desautorizou a qualquer indivíduo se identificar como pertencente àquela Casa na condição de
colaborar em ações que visem a execução da decoração carnavalesca na qual tivesse a mínima
vinculação com os parâmetros religiosos do candomblé.
Desse modo, a exposição pública e no ambiente carnavalesco dos símbolos do
candomblé mereceria a atenção dos fiéis dessa religião, para o que ela recomendara, fazendo
com que todos aqueles que a respeita como pessoa coerente em atitudes e práticas litúrgicas
do candomblé, viessem a tomar posição absolutamente contrária a qualquer tipo de
apropriação, manipulação e exibição dos elementos litúrgicos dessa manifestação religiosa no
ambiente carnavalesco.
Em 21 de janeiro de 1993, a matéria do jornal A Tarde “Coordenador garante que não
desrespeitou orixás”, ressalta que “Um dos integrantes da equipe de criação do projeto, o
professor e artista Francisco Santos, do Axé Opô Afonjá, nega qualquer intenção
desrespeitosa na elaboração da decoração”. Informava o repórter, que o artista teria uma
história de 23 anos trabalhando com a cultura afro.
Como para demarcar o momento em que se desfaz a polêmica, A Tarde de 3 de
fevereiro de 1993, publica matéria com o título: “Que decoração? ”.

Acabou, finalmente, o impasse acerca da decoração para o Carnaval de rua de
Salvador, um dos mais animados do país, que atrai anualmente milhares de turistas.
Durante semanas, a Federação Baiana do Culto Afro-Brasileiro e a Coordenação do
Carnaval sustentaram a polêmica sobre a conveniência ou não de se utilizar na
decoração os orixás do candomblé, com a primeira considerando um desrespeito ao
culto de origem afro. Com isso, Salvador ficou ameaçada de não contar com um
Carnaval à altura das expectativas, uma vez que a decoração é que fornece a
ambientação da festa.
Ficou definido que a denominação ‘Salvador, terra dos Orixás’ permanece para
efeitos administrativos, uma vez que pouco faz o nome usado, pois ele não aparece
nas ruas. O que surgem são os enfeites, e estes não poderão se valer de peças ou
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representações de orixás, suas ferramentas ou outros símbolos religiosos, bem como
o nome de qualquer dos deuses negros.

O episódio relacionado à decoração de carnaval nos trouxe elementos importantes
para reflexão que serve de alento e coragem para os fiéis do candomblé. A primeira
perspectiva é o fato de essa temática ter ganhado espaço no ambiente jornalístico,
acompanhando passo a passo todas as estratégias de negociação que visavam uma ação que
não maculasse essa religião de base africana. Um dos fatores positivos é constatar a atuação,
dessa feita de forma organizada, dos fiéis do candomblé através da Federação Baiana do Culto
Afro, firme no seu empenho de proibir qualquer tipo de agressão aos princípios básicos do
candomblé, servindo essa entidade de intermediária das convicções e posturas do povo de
santo.
Outro aspecto a destacar seria a utilização do instrumento constitucional baiano em
um texto produzido pelos fiéis do candomblé, oportuno na defesa de seus interesses. Outro
fato se constituiu no reconhecimento e na participação de lideranças litúrgicas dessa religião
não só reprimindo aqueles que se portaram inconvenientemente, mas também utilizando o
espaço dos jornais para manifestar de forma vigorosa e adequada a posição e a exigência de
respeito aos valores do candomblé, a exemplo de Mãe Stella, do Axé Opô Afonjá.
Acrescentado a esse conjunto de destaques tem-se a posição vigorosa dos filhos de
santo em não permitirem qualquer tipo de arranjo que colocasse em risco os valores da
religião afro-brasileira, sendo que Salvador ficara ameaçada de não contar no carnaval com
uma decoração adequada, pois esta, influencia na ambientação da festa. Embora ficasse
definida que a denominação para a decoração seria “Salvador, terra dos orixás”, que
permaneceu para efeitos administrativos (uma vez que o nome não apareceria nas ruas), ficou
decidido que as representações, os símbolos religiosos bem como o nome ou mitologia de
qualquer deus negro africano não seriam expostos.
Convém ressaltar a cobertura, na época, desse episódio pelos jornais de Salvador que,
conforme intenção desta tese, destaca a importância das matérias jornalísticas como fonte
primária de veiculação de uma história sobre as relações do candomblé e a cidade do
Salvador.

5.1.2 O caso Clouzot

É evidente que todos os cuidados devem ser observados quando falamos de
episódio sobre o candomblé, pois para uma correta observação do fato é indispensável levar
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em conta o que ocorrera, por exemplo nos anos de 1950, e o que ocorreria, por exemplo em
1990. O próprio distanciamento cronológico não nos permite tratar de qualquer assunto como
um fato idêntico, pois a própria linha do tempo estabeleceria particularidades em relação ao
assunto.
O uso de símbolos religiosos do candomblé é uma categoria que mereceu
relevância desde 1951 face ao episódio de “invasão da privacidade” de um determinado
terreiro de candomblé para efetivação de fotografias de ritos considerados privativos e
secretos desta religião, que ganhou uma reação forte de setores da imprensa, a exemplo dos
jornais A Tarde e Diário de Notícias, além da indignação manifestada pelo povo de
candomblé. Vejamos alguns exemplos de matérias sobre esse tema registrado na revista Paris
Match e o posicionamento da imprensa baiana repudiando o ato de Clouzot. O denominado
caso Clouzot ganhou em nossa tese um destaque especial pela característica particular da sua
abordagem jornalística que envolveria a “invasão” do espaço privativo do candomblé.
A revista Paris Match, em reportagem de 12 de maio de 1951, publica a manchete:
“Henri-Georges Clouzot traz do Brasil um extraordinário documento etnográfico”. A revista
elevara o trabalho do cineasta à condição de documento de caráter científico e inédito:

Pela primeira vez, um branco pôde penetrar no santuário das divindades negras,
onde se praticam os ritos sangrentos de iniciação. É a primeira reportagem
fotográfica do grande diretor de cinema Clouzot, e a revista Paris-Match a publica
em primeira mão mundial.

Havia uma relação conceitual entre o olhar do visitante, “branco civilizado” (Clouzot),
ao “mundo negro bárbaro e sanguinário”. Postura dicotômica que se desenvolverá no corpo da
matéria jornalística. De há muito identificamos que as observações e opiniões sobre o
candomblé veiculadas em alguns órgãos da imprensa giravam em torno da identificação desta
prática religiosa como algo no campo da barbárie e ritos sanguinários, opinião que se
manifesta agora com uma mínima frequência. Mas, essa “ideia depreciativa” tem
permanecido no imaginário de parte da população, ganhando proporções de ação de
ignorância e intolerância.
Recentemente, a questão relacionada aos ritos ofertórios do candomblé, “oferendas”,
tem sofrido por parte de segmentos religiosos antagônicos empenho que possibilite a
proibição dos ritos ofertórios do candomblé, numa verdadeira agressão ao direito
constitucional de livre arbítrio em relação às práticas religiosas, desde que não se
caracterizando essa ação como crime. Dizem os adversários que essa prática litúrgica está
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embutida de atrocidades, desconhecendo propositadamente que aquele ato religioso faz parte
do rito que culmina com a distribuição do alimento como ação coletiva de repasto divinatório.
Gerando, inclusive, a distribuição pública e livre para aqueles que estão presentes naquela
cerimônia, logo, esse conjunto de procedimentos nada mais é do que um momento de base
litúrgica, sem nenhuma pretensão de molestar os animais.
Ao longo do tempo, alguns jornais insistiam em difundir esse aspecto com ênfase
negativa, extremamente prejudicial à prática ritual ancestral de base africana, que tem seu
mecanismo de manifestação baseado em procedimentos rigidamente estabelecidos por rigores
éticos.

5.1.3 A associação pelos jornais do candomblé ao crime

Outro aspecto devidamente explorado pela imprensa era a vinculação do candomblé a
aspectos criminosos que envolvia atividade policial. São reportagens sobre comportamentos
criminosos de pais de santo, tendo como destaque nesse trabalho o caso da menina Rita de
Cássia, supostamente submetida a sacrifício no espaço sagrado do Parque São Bartolomeu.
Trataremos dos diversos aspectos que envolveram esse acontecimento e a abordagem
jornalística, neste nosso texto. Por vezes, a postura de certos órgãos da imprensa associada à
manifestação de agentes religiosos, contumaz adversário do candomblé, associa essa prática
religiosa a ritos que se caracterizariam como sacrifício de seres humanos. Visão essa que até
certos tempos idos permaneceria no imaginário popular.
A prática da polícia baiana, em relação a casos complexos como este, tinha, à luz da
prática dos repórteres mais experientes, características já consagradas historicamente. A
matéria do Correio da Bahia, de 16 de junho de 1990, trata criticamente a postura da polícia
diante do caso:

[...] sempre que as circunstâncias ajudam, a polícia tem a tradição de transformar em
‘mistério religioso’ a sua própria incompetência de desvendar certos casos. E, o
sacrifício humano, envolvendo irresponsavelmente o candomblé, já virou um
cacoete da polícia baiana.

A prática da investigação policial no referente a casos em que a própria polícia
nomeava como mistério religioso ou prática investigatória, colocava sempre em suspeita a
comunidade religiosa de matriz africana, reforçando a tese de que, no âmbito do candomblé,
existiria “sacrifício humano”. Era absolutamente fácil para encobrir a sua ineficácia quanto a
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apuração do crime, atribuir uma suposta autoria ao que ela chamava de ”macumba”.
Expressão depreciativa que visava desqualificar essa prática litúrgica de base africana. O que
poderia ser observado é que a ação policial antes mesmo de uma apuração rigorosa, já atribuía
ao segmento religioso afro-brasileiro uma organização de potencial atributo para a
criminalidade. Não era à toa que a sociedade apoiava a polícia na tarefa de fiscalizar e
autorizar a prática religiosa do candomblé, apesar do dispositivo constitucional que garantiria
a livre expressão religiosa.
Ante a pressão do Movimento Negro Unificado, que ameaçou processá-lo, o delegado
procura se retratar, é o que noticia o jornal A Tarde de 19 de junho de 1990:
[...] por ter incriminado o candomblé. Agenor afirmava que ‘eu apenas disse que a
menina foi submetida a um ritual’, o que está mais que evidente pelas circunstâncias
em que ela foi morta, inclusive a cabeça raspada ali mesmo. Mas ninguém está
dizendo que o ritual é de candomblé. Em nenhum momento eu disse isso. Estou
tranquilo porque tenho como me defender das acusações e neutralizar o advogado
deles e pretendo, isto sim, investigar a fundo qualquer informação que receber para
elucidar o crime.

No episódio acima, o delegado encarregado da investigação afirmava, ao que parece
sem um sólido conhecimento, que apenas dissera sobre a menina encontrada morta no Parque
São Bartolomeu que a mesma haveria sido submetida a um ritual, reforçando a tese de
sacrifico humano realizado por segmento religioso associado ao candomblé. O delegado
sustentava, sem nenhum exame mais acurado, que as circunstâncias encontradas no local do
crime demonstravam que a vítima fora morta em ritual e, como sustentação da sua tese, dizia
ter encontrado no local do crime a cabeça da vítima raspada.
Em sua defesa, refletindo sobre a repercussão do que dissera, justificava: “Mas
ninguém está dizendo que o ritual é de candomblé. Em nenhum momento eu disse isso”.
Preocupado com a atuação do movimento negro, o delegado ao invés de levantar provas
contundentes que sustentassem as suas ideias, dissera que estava tranquilo porque possui
argumentos para defender-se e neutralizar a ação do movimento negro, ao mesmo tempo que
se colocava à disposição para receber qualquer informação sobre o fato. Mais uma vez, uma
questão criminosa passaria pela hipótese da prática homicida atribuída maldosamente ao
candomblé.
A nota final registrada nos jornais remeteria o crime para a situação de insolúvel,
vejamos o que publicara a Tribuna da Bahia de 19 de junho de 1990:
Menina do sacrifício não é Rita de Cássia - Um telefonema provocou reviravolta nas
investigações do crime do Parque de São Bartolomeu. O corpo encontrado pela
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polícia, na última terça-feira, não é da garota Rita de Cássia Capistrano, 14, natural
de Riachão do Jacuípe, conforme cogitado por uma das suas tias a partir do
reconhecimento do cadáver no Instituto Médico Legal. Antonio Souza Ferreira, pai
da verdadeira Rita de Cássia, telefonou ontem à tarde para a 4ª. Delegacia de Polícia
informando que a garota havia retornado para casa, de onde desaparecera há 14 dias.
O depoimento de José Evangelista, 55, residente em Candeias e com quem a garota
mantinha romance, foi cancelado diante do novo fato.
O delegado Agenor Bonfim, responsável pelas investigações, não estava ontem à
tarde na 4ª. DP devido a uma reunião na Secretaria de Segurança Pública. Mas o
agente Emídio Silva Guimarães que atua no caso com ele, informou que o trabalho
volta à estaca zero. Os rumos que as investigações vão tomar a partir de agora
dependem do laudo cadavérico, ainda não divulgado pelos médicos legistas. Estão
dependentes, também, de novas queixas do desaparecimento de garotas da mesma
faixa etária da vítima do assassinato. Até o momento, a única queixa registrada tinha
sido da família de Rita de Cássia Capistrano, agora totalmente descartada.
MISTÉRIO
Com a revelação de Antonio Souza Ferreira o assassinato da garota nas matas do
Parque de São Bartolomeu volta a ser encoberto pelo mistério. A partir de agora, a
polícia nem mesmo sabe por onde seguir com suas investigações. Se o delegado
Agenor Bonfim levar à frente suas propostas, poderá buscar informações até nos
terreiros de candomblé, pelo crime ter sido praticado em terreno considerado
sagrado e com as características de sacrifício de ordem religiosa. Desde a divulgação
do assassinato, membros do Movimento Negro Unificado reclamam da cogitação de
ter sido crime religioso.
Há oito dias da localização do corpo, as investigações não seguiram muito à frente,
devido a não conclusão do laudo cadavérico. A garota, com aparência de 15 a 16
anos, foi encontrada pela polícia com cordas prendendo o seu corpo às raízes de uma
jaqueira, trajando short azul e camisa preta, ela havia sido estrangulada e estava com
a cabeça raspada. Sua identificação só poderá ocorrer a partir da arcada dentária ou
impressões digitais, uma vez que o corpo está irreconhecível devido ao estado de
putrefação. Por esse motivo o delegado Agenor Bonfim não quis entregar o corpo à
família de Rita de Cássia, que acreditava ser ela a partir da cicatriz na perna,
identificada por uma tia.

“Jovem sacrificada em ritual macabro”, era a manchete. Nem mesmo tivera começado
as investigações a polícia já tinha uma opinião, vejamos a matéria publicada no jornal A
Tarde de 14 de junho de 1990:

Um ritual macabro, e seguido do sacrifício de uma adolescente. É por esta lista que a
Polícia está investigando a estranha morte de uma jovem de, aproximadamente 15
anos, cujo corpo em estado de decomposição, foi localizado por populares no final
da tarde de terça-feira última num local de difícil acesso no Parque São Bartolomeu,
em Pirajá.

A notícia veiculada no jornal A Tarde em 16 de junho de 1990 informara que

Membros de entidades afro-baianas e do candomblé da Bahia concederam uma
entrevista coletiva à imprensa ontem à tarde, para falar sobre o caso da jovem
encontrada morta no Parque São Bartolomeu. Eles pretendem mover uma ação
contra o delegado Agenor Bonfim, titular da 4ª Delegacia, por acharem que ele feriu
a Constituição Estadual ao atribuir o crime a pessoas ligadas ao candomblé.
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Segundo o jornal A Tarde de 19 de junho de 1990a, “Morte de jovem no parque
continua sendo mistério”, mas uma nova versão surgiria. A notícia bombástica era que “Rita
de Cássia Capistrano, 14 anos, não é a jovem encontrada morta no Parque São
Bartolomeu na semana passada e, ao que tudo indica, vítima de um ritual satânico” (grifo
nosso).
As suspeitas em torno de Rita de Cássia, que supostamente estaria desaparecida da sua
residência em Conceição do Jacuípe, dissiparam-se quando o delegado Agenor Bonfim, titular
da 4ª Delegacia, e o agente Emídio Guimarães, chefe da Seção de Vigilância e Investigações,
“receberam telefonemas do pai da adolescente e do policial Laerte, de Conceição do Jacuípe,
dando conta que ela fora localizada”. Esta ocorrência policial que trouxera forte prejuízo à
reputação do candomblé ficara no rol das questões insolúveis.
Quando nomeamos essa categoria de “associação do candomblé ao crime”, estamos
enfatizando, a princípio, a produção jornalística que para efeito de divulgação de matérias
sobre o candomblé, algumas delas estariam veiculadas na chancela de atos criminosos,
pressupondo que esse seria o espaço natural para tratar das coisas religiosas “dos pretos e do
candomblé”. Em parceria com a imprensa, observa-se uma ação colaborativa das unidades
policiais, algumas delas traziam na sua ação a suspeita de que determinada tipificação de
crime caberia peremptoriamente ao povo de santo. O que seria uma tese associada ao
preconceito, ignorância e absurdo.

5.1.4 Curandeirismo

A prática terapêutica realiza pelo sacerdote do candomblé ganhara conotações
depreciativas, vejamos: a vinculação dos atos realizados nos espaços do terreiro de
candomblé, como já afirmamos, sempre ganhava uma conotação criminosa, assim sendo, a
matéria do Diário de Notícias de 4 de dezembro de 1956, cujo autor foi o jornalista Carlos
Coelho, trazia a seguinte frase, que traduz a dimensão do preconceito em face aos atos do
candomblé: “Terreiro de candomblé, fábrica de cadáver – alcoólatras e espíritas mantêm
lotado o asilo de loucos [...]”.
Com uma conotação negativa que tenciona colocar o candomblé como algo
depreciativo, a notícia informa que
Terreiros de candomblé, fábrica de cadáveres – alcoólatras e espíritas mantêm lotado
o asilo de loucos - é um crime contra a dignidade humana, a exploração africana, em
nossos dias – curandeiros agem sob as vistas complacentes das autoridades.

119

A matéria de Carlos Coelho no Diário de Notícias do dia 4 de dezembro de 1956
começa o seu trabalho jornalístico com alusão ao que ele chamava de “lenda”, a respeito da
conhecida contenda entre o famoso Pedro Gordilho e o Babalorixá Bernardino, como exemplo
de “[...] um quadro de crendice que envolve a população menos privilegiada desta nossa
cidade do Salvador”.
Conforme já fora divulgado nesta nossa tese, existiria uma predisposição da
associação do candomblé ao crime, sendo que essa visão preconceituosa teria como agente
difusor as páginas dos jornais, desse modo, não pudemos estranhar o que dissera Carlos
Coelho em sua matéria ao levar em conta o senso comum que, numa ação de imprensa e
população, insistia na afirmação desse senso comum, de associação entre candomblé e ato
criminoso, numa ação policialesca que remonta ao tempo do jornal Alabama, contumaz
denunciante das práticas religiosas negras à polícia. Carlos Coelho se dizendo indignado,
afirma que “curandeiros agem sob as vistas complacentes das autoridades”, o que nos sugere
uma certa tolerância das autoridades em relação a esta prática. Possivelmente autoridades
simpatizantes ou frequentadores das casas de culto.

5.1.5 Defesa

Em virtude da atitude do enviado a Salvador pela revista Paris Match, tendo o senhor
Clouzot frequentado ao que parece de forma inconveniente um terreiro de candomblé,
matérias jornalísticas são construídas na defesa daquela religião frente ao que era chamada de
“reportagem sensacionalista” da revista francesa Paris Match.
Assim era a matéria veiculada no jornal A Tarde do dia 9 de julho de 1951.
Sensibilizada com a postura do senhor Clouzot, este jornal fora buscar apoio na opinião do
sociólogo Roger Bastide para uma pronta resposta, vejamos:
“Roger Bastide protesta contra as reportagens de Clouzot – o sociólogo francês acusa
o cineasta, seu patrício, de sensacionalista que não exprime a realidade do culto afro-brasileiro
na Bahia”.
O repórter indagava sobre a discutível matéria de Clouzot, sendo que Bastide
respondera tratar-se de “[...] uma reportagem apenas sensacionalista, nela não encontrando
uma orientação científica”, acrescentando “[...] não crer na fidelidade do pai de santo que
prestara informações a Clouzot, nem mesmo a revelação de segredos em troca de dinheiro”.
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5.1.6 Festa de Yemanjá

Em relação às festas, a imprensa abria destaque para notificar principalmente a Festa
de Yemanjá e, evidentemente, a Lavagem do Bonfim, onde as equipes jornalísticas e os
fotógrafos se dedicavam a reportagens amplas, não só para atender aos mais diversos leitores
quanto em particular aos turistas.
Aqui está uma das matérias sobre a Festa de Yemanjá, publicada no Jornal da Bahia
de 3 de fevereiro de 1965:

A festa de Janaina, ou simplesmente Yemanjá, a Rainha do Mar, marcada de um
forte sincretismo religioso, pois nela os pescadores identificam homenagens à
Senhora Santana, é patrocinada pelo famoso Bando do Rio Vermelho e tem sua base
num profundo sentimento popular imbuído de misticismo, que se exprime por uma
fé quase fantástica.

Conforme verificamos, a Festa de Yemanjá que a imprensa também nomeava de Festa
de Janaína, tem como destaque os aspectos do sincretismo, candomblé e catolicismo nos quais
os pescadores identificavam a deusa do mar com Nossa Senhora de Santana. Em tempos
contemporâneos, após uma divergência entre igreja católica e pescadores, esse sincretismo
com Nossa Senhora Santana foi deixado de lado, tendo a festa assumida integralmente a sua
versão associada aos ritos do candomblé. O caráter de festa, a única festa popular de base
exclusivamente africana, ainda permanece e dia a dia ganha mais adeptos. Para o repórter, a
sobrevivência dessa festa prende-se ao que ele chama de sentimento popular imbuído de
misticismo, resultando no ato de fé grandioso e fantástico que recentemente consegue atrair
centenas e centenas de turistas.

5.1.7 Fúnebre

Os jornais dedicavam-se a fornecer informações a respeito do falecimento das diversas
personalidades do candomblé, nesta oportunidade, além de prestar um serviço de informação
importante, traçavam relatos sobre a vida e as atividades dessas personagens importantes. A
respeito da morte da senhora Maria Valentina dos Anjos, sacerdotisa do Terreiro do Bogum, e
conhecida como Mãe Ruinhó, assim informava o jornal A Tarde de 29 de dezembro de 1975:

Silêncio no Gege.
Ontem, às 21 horas, os atabaques do candomblé do Bogum silenciaram: era o início
do ‘cirrum’ (cerimônia fúnebre) pela morte da grande yalorixá Ruinhó (Maria
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Valentina dos Anjos), falecida às 9 horas do sábado passado. Seu sepultamento
ocorreu, na manhã de ontem na Quinta dos Lázaros, com a presença de
representantes dos mais diversos terreiros baianos. Diretamente vinculada as suas
raízes africanas (gêges marrins), Ruinhó deu sua última entrevista ao cineasta
Nelson Pereira dos Santos para o filme ‘Tenda dos Milagres’ que A Tarde publicou
no último dia 5.

Nesta matéria, o jornalista, mostrando conhecimento da organização dos ritos do
Bogum, informa o início do cirrum. Trata-se de uma cerimônia fúnebre, realizada em
reverência ao falecimento de Maria Valentina dos Anjos, a respeitada e conhecida Mãe
Ruinhó. Registrando seu sepultamento na Quinta dos Lázaros, assinalava-se, como de praxe, a
presença dos mais diversos segmentos dos terreiros baianos. O repórter informa do vínculo do
Bogum com as raízes africanas jejes-marrins, o que pressupõe a execução ritual diferenciada
das outras nações.
Para registrar a importância de Mãe Ruinhó na preservação do culto de base jeje, a
mesma era avessa a entrevista, não permitindo que no espaço do terreiro qualquer indivíduo
pudesse filmar, gravar ou fotografar. Como prova do seu prestígio, a mesma concedera uma
entrevista ao cineasta Nelson Pereira dos Santos, que estava recolhendo elementos para a
produção do filme Tenda dos milagres. Podemos pontuar como contribuição das matérias
jornalísticas sobre o falecimento de autoridades do candomblé a condição de elemento
importante no registro da memória desses personagens, funcionando, às vezes, como um
único registro existente. Daí a sua relevância.

5.1.8 Guerra Santa
A título de “Guerra Santa”, a imprensa notificava as relações de atrito entre a Igreja
Universal do Reino de Deus (IURD), o Movimento Negro Unificado (MNU) e a Federação
Baiana do Culto Afro Brasileiro (FEBACAB) a respeito do candomblé e a campanha
sistemática da Universal no sentido de, em última análise, descredenciar as ações do
candomblé na qualidade de manifestação religiosa legítima.
O advogado Creso Gonzalez em virtude dos acontecimentos, na condição de
representante das entidades negras, solicitara ao procurador-geral da Justiça abertura de
inquérito contra a Igreja Universal, assim era a manchete publicada em A Tarde de 15 de
agosto de 1989:
Olodum acusa pastor de ser novo Jim Jones.
A comunidade negra da Bahia, representada por diversas de suas entidades
(Olodum, Calabar, CECUP, O Negro (sic) [provavelmente seria UNEGRO], Os
Negões, MNU, Ilê Aiyê e MCN, entre outras) e tendo como advogado Creso
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Gonzáles Vieira solicitou ontem à tarde ao procurador-geral da Justiça, Wanderlino
Nogueira, a abertura de inquérito policial contra a Igreja Universal do Reino de
Deus, por infringir os artigos 283, 284 e 171 do Código Penal. Segundo o advogado
são crimes de charlatanismo e estelionato.

A chamada “Guerra Santa”, assim era notificada nos jornais, e A Tarde do dia 15 de
agosto de 1989a publica que

[...] no dia 29 ao som de músicas afro-baianas, com todos vestidos de branco e com
as cores da África Negra [preto, amarelo, verde e vermelho] irão fazer o mesmo
trajeto para declarar o amor desta cidade ao candomblé e à liberdade religiosa.

No âmbito da Guerra Santa, prosseguia a busca ao “pastor” Gilmar Teixeira que era
autor da ideia da chamada “passeata” que no âmbito daquela manifestação acusava o
candomblé da prática de crime, em especial com a morte de crianças, vejamos a matéria de A
Tarde do dia 16 de agosto de 1989:

[...] 80 sedes da Igreja Universal do Reino de Deus e todas na periferia de Salvador.
A Maioria delas em Itinga e até agora a Federação teve dificuldade em encontrar o
pastor Gilmar Teixeira, suposto articulador da famosa ‘passeata’ que acusara o
candomblé de assassinar crianças em seus rituais.

Seguindo os passos da Guerra Santa, referindo-se a passeata idealizada pelo
Movimento Negro, o jornal Tribuna da Bahia de 29 de agosto de 1989, assim trazia em
manchete: “Passeata defende candomblé”. As ações de animosidades contra o candomblé no
âmbito da intolerância religiosa praticada pela Igreja Universal, com o tempo agravou-se, ao
ponto de ocorrerem práticas de agressões. Historicamente, atribuía-se às práticas litúrgicas
realizadas pelos negros africanos, por parte do colonizador, uma extrema relação com as
coisas caracterizadas como diabólicas.
Ao mesmo tempo em que se justificava essa concepção com a necessidade, por parte
da igreja católica, de uma ação de conversão, os católicos apoiavam também, através de
manifestação do papado, o trabalho escravo como forma de dirimir os pecados dos pretos.
Assim sendo, segundo a igreja, o negro africano tinha por excelência uma alma diabólica.
Essa “diabolização” dos negros sobrevivera no imaginário de muitos, acrescido das suas
práticas religiosas como atos criminosos e no limite da realização de sacrifícios humanos.
Pois bem, é exatamente essa perspectiva supostamente diabólica que faz com que as outras
formas de religiosidade manifestem uma postura de preconceito e até mesmo usando formas
agressivas em relação ao candomblé.
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A expressão “guerra santa”, cunhada pela imprensa que realizara o acompanhamento
das diversas fases dessa contenda, iniciou-se exatamente quando membros da Igreja Universal
promoveram uma passeata acompanhada de trio elétrico pelas ruas centrais de Salvador,
propagando a ideia de que o candomblé sacrificava crianças. Esse ato significou profunda
consternação não só dos fiéis do candomblé como também de indivíduos de outras
denominações religiosas, os quais não concordavam com tamanha mentira absurda.
Do ponto de vista histórico, o único caso que se tem notícia de afogamento de criança,
em ritual religioso, nada tinha a ver com o candomblé e referia-se à tragédia ocorrida nas
praias de Salvador, chamado de “o sacrifício de Matota e Marata”.
Como resposta à passeata promovida pela Igreja Universal, o movimento negro,
blocos afros e entidades da cultura negra baiana promoveram uma passeata em desagravo ao
que fora veiculado, inclusive pelas redes de TV, sobre o suposto sacrifício promovido pelo
candomblé. Aliás, é preciso informar que sistematicamente determinado canal de TV agredia
as coisas do candomblé.
Mais tarde, esse procedimento intolerante por parte de determinadas igrejas tornara-se,
por vezes, agressões pessoais, instalando-se, desse modo, nas relações dos indivíduos em
Salvador a prática da intolerância religiosa.
5.1.9 Homenagem

Outras matérias mais evidentes nos jornais da época, que de certo modo prestara
informações de caráter prestigiosa em relação à religião afro-brasileira, são as notificações em
relação às mais diversas homenagens as pessoas relacionadas ao candomblé. Vejamos as
notificações à Mãe Menininha, sendo esta famosa Iyalorixá, fruto do seu carisma, a mais
divulgada pelos jornais.
O Diário de Notícias de 18 de fevereiro de 1972, trazendo como manchete “Orixás em
festa por Menininha”, assim registra este evento:

Nesta casa de candomblé, sede da Sociedade de São Jorge de Gantois, Ilê Iyá Omin
Axé Iyamassê, situado no Alto da Pulquéria, no Alto do Gantois, há 50 anos D.
Maria Escolástica Conceição Nazaré, Mãe de Santo Menininha do Gantois, zela no
alto do posto de iyalorixá, com exemplar dedicação e perene bondade pelos orixás e
pelo povo da Bahia, 1922 – fevereiro – 1972.

Na verdade, este texto divulgado pela matéria do jornal em questão, colocado na
fachada do templo do Gantois, tratava-se de uma homenagem idealizada pelos intelectuais
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Jorge Amado, Caribé, Odorico Tavares e outros, rendendo um profundo agradecimento à
atuação de Mãe Menininha no atendimento a todos aqueles que a procuravam em busca de um
auxílio. Atendimento esse, que ela realizava indistintamente. Desse modo, ao publicar em sua
matéria o referido texto, o jornal demonstra absoluta aderência ao que constava da placa em
bronze, colocada lá, no Axé.

5.1.10 Igreja Católica versus candomblé e a Lavagem do Bonfim: as relações e conflitos
do candomblé com instituições religiosas, políticas e civis nos jornais da Bahia

Entre outros festejos, a Lavagem da Igreja do Bonfim sempre mereceu ampla
abordagem do noticiário. Através da manchete “Adro fechado”, a imprensa se posicionava
juntamente com outros indivíduos a respeito do fechamento do adro da Igreja do Bonfim.
Vejamos esse trecho publicado no Jornal da Bahia de 13 de janeiro de 1965 “[...] o povo foi
unânime em condenar a atitude do pároco da Igreja do Bonfim que há vários anos fecha o
adro do templo impedindo a lavagem de suas escadarias sob o argumento de que a festa tem
um sentido pagão”.
Podemos constatar, sendo que essas notícias se tornariam fator de comprovação das
relações raciais na Bahia, as posturas autoritárias de religiosos e até mesmo casos de evidente
racismo promovidos por personalidades em relação ao povo negro e ao candomblé gerando,
inclusive, preconceitos.
Matérias com esta característica eram veiculadas na imprensa, manifestando
estranheza quanto ao fechamento do adro da Igreja do Bonfim. Ao que parece, em virtude da
sistemática ação da imprensa e de alguns fiéis para minimizar esse episódio, a Igreja resolvera
colocar na porta principal do templo um gradil que permitiria a visualização do interior do
templo. Divergências entre a Igreja e o candomblé sempre existiria.
O fechamento do adro da Igreja do Bonfim colocou diversos segmentos jornalísticos
associados aos comentários do povo, ao menos, numa postura de estranheza, visto que a
Lavagem do Bonfim só teria sentido para a população se a mesma fosse realizada no espaço
interno da igreja, situação que os dirigentes católicos não permitiriam, alegando a
possibilidade de procedimentos incorretos no interior desse espaço religioso, bem como no
absoluto combate ao sincretismo que veiculava Senhor do Bonfim a Oxalá.
O Diário de Notícias de 11 de janeiro de 1962 traz a notícia: “Baianas de alva roupa
voltam hoje a acender a Festa do Bonfim”, com a matéria:
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A lavagem simbólica do Bonfim, limitada às escadarias em virtude de proibição
pelas autoridades eclesiásticas que ainda impedem que seja também lavado o adro e
a nave da Igreja será realizada hoje pela manhã, mantendo-se acesa velha tradição
que precede a festa maior do Santo Padroeiro da Bahia, Senhor do Bonfim também
padroeiro do Brasil, comemorado no domingo.

No subtítulo “Adro Fechado”, publicado no Jornal da Bahia de 13 de janeiro de 1965,
traz na matéria:
As pessoas e autoridades presentes à lavagem foram unânimes em condenar a
atitude do Pároco da Igreja do Bonfim que há vários anos fecha o adro do templo,
impedindo a lavagem de suas escadarias sob o argumento de que a festa tem um
sentido pagão.
O Superintendente de Turismo, o Sr. Gumercindo Dórea, utilizou o sistema de altofalante da firma de publicidade ‘Propago’ para fazer crítica ao Pároco afirmando que
‘todos nós somos católicos e respeitamos a Igreja tanto quanto o Padre, mas não
entendemos a sua intenção de desprestigiar uma festa tradicional desrespeitando o
povo que acorre ao Bonfim para render suas homenagens ao Grande Padroeiro

O Jornal da Bahia do dia 14 de janeiro de 1965 noticia “Festa da Lavagem teve este
ano brilhantismo invulgar: milhares foram”. O texto original assim se manifesta e merece
transcrição:

O fechamento do adro da Igreja do Bonfim não impediu o êxito da tradicional
‘lavagem’ que foi prestigiado por milhares de pessoas e por várias autoridades
presentes na manhã de ontem à festa que, embora se diga que está para desaparecer,
alcançou este ano um brilhantismo invulgar.

Com o subtítulo de “Proibição”, a matéria do Diário de Notícias de 20 de janeiro de
1965 apresenta as razões para atitude da Igreja em fechar suas portas, na versão mais
difundida pelo senso comum, com o texto:

Depois da identificação de Oxalá com Senhor do Bonfim, durante as lavagens do
interior da Igreja, várias coisas impróprias aconteciam quando moças do terreiro de
candomblé viam-se ‘possuídas’ de santo e os homens traziam da rua as danças e
umbigadas que eram tocadas dentro da igreja.
Diante dos abusos cometidos foi-se proibindo as manifestações que tinham lugar
dentro da igreja e a lavagem está limitada apenas às escadarias.

Outros seguimentos da comunidade negra tiveram conflitos com a Igreja, neste caso, a
Católica. “Cardeal proíbe missa e bloco faz protesto”, é a notícia veiculada por A Tarde do dia
29 de outubro de 1993, com o texto:
[...] ‘A briga já foi iniciada entre a arquidiocese de Salvador e as entidades negras’,
não seria a primeira vez que ocorreriam estas contendas, mas desta vez, ‘em
entrevista coletiva, ontem à tarde, a diretoria do Ilê Aiyê condenou a atitude do
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arcebispo de Salvador, cardeal dom Lucas Moreira Neves, que proibiu a realização
da missa em memória dos 20 anos da entidade dentro da Igreja do Rosário dos
Pretos, na próxima segunda-feira’.

Esta comemoração litúrgica já fazia parte das comemorações do Ilê Aiyê há 19 anos,
desde que o bloco carnavalesco foi fundado em 1974. Sentia o Ilê Aiyê a necessidade e o
direito de celebrar a sua fé ao seu modo, ou seja, “ao modo próprio de ser negro”. Desse
modo, o jornal A Tarde desse mesmo dia, 29 de outubro de 1993, registra: “Por isso mesmo
iniciamos nossa celebração com danças, trazendo símbolos da cultura negra, com nossos
mitos, instrumentos musicais e ritmos próprios que nos permitem reconhecer a nossa vivência
na liturgia que efetivamente celebramos”.
A reação do Ilê Aiyê no episódio em que a Igreja vetara a participação da entidade,
estabelecendo como parâmetro fundamental a possibilidade de realizar essa comemoração,
conforme declarara a sua diretoria, num modo próprio de ser negro, ou seja, destacando a
parte lúdica, melódica e danças típicas do povo afro. Para uma comemoração que já se
realizara há 19 anos, essa postura da Igreja soava como um rompimento das relações fraternas
entre o povo de santo, ou seja, o Ilê Aiyê, e a igreja católica.
Em função das matérias selecionadas nesta categoria, articulando o que encontramos
nos jornais, nos propiciou transitar pelos acontecimentos de 1965, 1993 e até mesmo 1976,
levando em conta a temática dos assuntos tratados e sua relação com os acontecimentos da
cidade.
Voltemos a Lavagem do Bonfim e os conflitos: “Bonfim: porta aberta, mas a grade no
meio” publica o Jornal da Bahia de 11 de janeiro de 1976, e acrescenta: “Uma grade será
colocada na porta central na Igreja do Bonfim para impedir dos fiéis no dia da lavagem,
quinta-feira, próxima, não pode ser confeccionada ao mesmo estilo das grades que cercam o
adro por questão de tempo”.
A peça protetora fora idealizada pelo “tesoureiro da Devoção do Bom Jesus, Rubem
Freire de Carvalho Tourinho e media 1.93 metros de largura por 3,82 de altura, levava ao
centro o emblema da basílica rodeando uma cruz”.
A proibição da “Missa do Ilê” ganhara ampla repercussão na imprensa e a Tribuna da
Bahia do dia 30 de outubro de 1993, notificava o fato, informando da reação dos mais
diversos segmentos, incluindo o movimento negro da Bahia. O título da matéria era: “Ilê
acusa D. Lucas de autoritário e racista”.
A direção do Ilê insistia na tese da “postura autoritária somada à discriminação racial
de dom Lucas Moreira Neves”. Segundo Arízio, um dos diretores do Ilê, as “posturas
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separatistas e de desrespeito às tradições culturais negras é que tem marcado a atuação do
arcebispo dom Lucas”, nomeando-as são descritas no jornal Tribuna da Bahia do mesmo dia,
30 de outubro de 1993:

[...] a proibição da lavagem do Bonfim, que a população não aceitou; a mudança do
horário da procissão de Nossa Senhora da Conceição, da tarde para a manhã; a
mudança do dia da procissão terrestre de Nosso Senhor dos Navegantes, além da não
participação do arcebispo na parte marítima [...].

Seriam alguns dos “posicionamentos autoritários e discriminatórios” para com a
cultura negra, na opinião de Arízio. Este episódio servira de motivação para pronunciamentos
que levantava questionamentos da relação entre a igreja católica e o povo negro.

5.1.11 Intolerância Religiosa

A relação entre o candomblé e outras religiões apesar do sincretismo com os católicos
sempre registrara situações conflitantes, esta postura foi consagrada como “intolerância
religiosa” e era com esse caráter que as matérias eram veiculadas pelos jornais. Vejamos
algumas matérias sobre este assunto:
O jornal Diário de Notícias do dia 17 de agosto de 1978 traz o título “Devotos de
Omolu têm advertência na missa”. O padre Rubens Cardoso, pregador oficial da missa festiva
de São Lázaro, naquela oportunidade, garantia aos fiéis que lotavam o templo que: “não se
pode servir aos dois senhores”, isto era dito aos ouvidos de um público,

[...] que ainda mastigavam pipocas, conseguidas durante as obrigações realizadas
pelas mães-de-santo, no cruzeiro em frente à igreja, que ficaram sem entender a
advertência e se entreolharam interrogativos, porque para eles São Lázaro e Omulu
se confundem e merecem a mesma reverência.

A Tarde do dia 5 de julho de 1995 registra: “[...] Padres viram no Olodum ligação com
o demônio [...]”.

5.1.12 Mãe Stella

Uma das personalidades que ganha espaço nas matérias jornalísticas é a atuação de
Mãe Stella de Oxóssi, não só como defensora do candomblé, desvinculando-o do sincretismo,
como também da sua condição de literata.
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Enfática, dissera Mãe Stella na Tribuna da Bahia do dia 16 de outubro de 1987: “O
candomblé é uma religião e não um folclore”. Quanto aos sociólogos e antropólogos, Mãe
Stella condenava a metodologia utilizada por estes profissionais, pois achava que “[...] eles
não querem observar os aspectos sociológicos ou antropológicos da religião, querem entrar
logo nos preceitos, o que é perigoso, pois “não se deve mexer com energias que não se
conhece”. Para auxiliar sua tese sobre este assunto fez uma comparação com o catolicismo:
“[...] o leigo que quiser atuar como padre ou freira, sem passar pela formação especifica, vai
preso. Então, por que no candomblé, só porque é coisa de gente mais humilde, tudo pode ser
devassado?”.
Stella de Azevedo Santos, Mãe Stella de Oxóssi, Iyalorixá do Terreiro do Axé Opô
Afonjá, se empenhara vigorosamente na possibilidade de o candomblé, nas suas práticas
litúrgicas, tornar-se de maneira definitiva desvinculada do sincretismo, ou seja, em tempos
democráticos e da possibilidade de expressão autêntica dos parâmetros ritualísticos do
candomblé era absolutamente desnecessário o “mascaramento”, isto é, a ocultação dos orixás
do candomblé mediante a invocação de santos da igreja católica.
Condena igualmente Mãe Stella a visão de caráter depreciativo e a folclorização desse
culto de matriz africana. Ainda no campo da sua opinião, desta feita avaliando a conduta de
sociólogos ou antropólogos, ela condena aqueles que objetivam usufruir dos conhecimentos
relacionados aos preceitos fundamentais. Alerta Mãe Stella do perigo que aqueles
despreparados poderão enfrentar sujeito a danos, quando se atreve a mexer “com energia que
não se conhece”. Para reforço de sua tese, utiliza-se de uma comparação didática com o
catolicismo, comentando a atuação de um personagem que não teria a preparação necessária
para exercer tarefas litúrgicas, dizendo “quem quiser atuar como padre ou freira sem passar
pela formação específica vai preso”.
Em relação ao candomblé, para ela merecedora de respeito, este segmento religioso só
por que “é coisa de gente humilde tudo deve ser devassado?”. A opinião de Mãe Stella no
referente ao uso das coisas desta religião no ambiente educacional serve de alerta para os
cuidados e as oportunidades em que as informações, sobre esse culto fundamental para o
entendimento de ser negro na Bahia, deverá limitar-se a aspectos amplos, culturais e estéticos
entre outros, não penetrando em momento algum em fundamentos religiosos do candomblé.
Candomblé não se aprende na escola.
A respeito do conflito histórico entre a igreja católica e o candomblé, evidentemente
que o que se manifestara primeiro como motivação era a impossibilidade de a igreja admitir a
existência de uma outra convicção de fé religiosa, ou seja, uma outra maneira de ver o mundo.
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A cosmovisão da igreja estabelecia para si mesma uma grande superioridade, considerando as
outras manifestações religiosas pelo menos inadequadas. Para alguns setores da igreja, o
candomblé seria, no mínimo, uma manifestação de magia negra, não lhe cabendo o
reconhecimento de uma forma diferente de religiosidade. É notório que encontramos não só
no ambiente do candomblé como da igreja católica pontos de vista que consideramos
progressistas, que pleiteiam, respeitando as diferenças, uma convivência respeitosa e pacífica.

5.1.13 Opinião

Diversos intelectuais e religiosos passaram a utilizar os espaços jornalísticos como um
local onde se poderia serem veiculadas as suas ideias. É o que vemos na matéria publicada
pelo jornal Tribuna da Bahia do dia 20 de janeiro de 1991, em que Julio Braga expressando
sua opinião, diz que:

[...] na Bahia existe uma espécie de exaltação um tanto quanto exagerada em relação
aos Candomblés de Keto. Esta aparente predominância dos Candomblés de Keto
deve-se a razões históricas. No último período do tráfico de escravos para o Brasil,
na década de 50 do século XIX, houve uma intensa chegada de africanos oriundos
do antigo Daomé (hoje Benin) e Nigéria. Daí alguns elementos da religião desses
povos serem mais presentes na estrutura do candomblé baiano. Mas é inegável a
forte contribuição dos povos Bantos e da cultura Fon. Estes chegaram primeiro ao
Brasil e por isso sua cultura ficou mais diluída.

Em uma determinada mesa redonda a Iyá Sylvia Egydia falara sobre “A Religião
Afro-Brasileira na Sociedade Atual”, tocando em temas polêmicos como o problema da
“folclorização” do candomblé, que para ela “[...] não devia ter a imagem de ‘um espetáculo
coreográfico’, esclarecendo ela na matéria publicada pelo Jornal da Bahia do dia 1 de agosto
de 1987:
[...] é verdadeiro o candomblé que sai do ilê e dos fundamentos do Axé’. A
folclorização, neste sentido para Iyá Sylvia, ‘não parece comprometer a seriedade da
religião, que repousa sobre seus fundamentos transmitidos, através de uma
convivência íntima e presença nos rituais.

A questão do sincretismo era um tema recorrente, vejamos: A Tarde do dia 1 de agosto
de 1987 publicara “Religião africana quer acabar com o sincretismo”. Alberto da Costa e
Silva estava na Conferência como representante do ministro de Relações Exteriores, Ramiro
Saraiva Guerreiro. O embaixador representante já cumprira missões junto a países africanos
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desde 1960, já tendo servido na Nigéria, Portugal, Venezuela, Espanha, Itália e Estados
Unidos. Reservado, colocava que

[...] a questão do candomblé está sendo colocada e uma maneira que requer muito
cuidado, pois o culto dos orixá é muito complexo, duma complexidade que remete
até os deuses gregos da antiguidade, por exemplo, e mesmo na África há uma
variação muito grande. Às vezes encontramos o mesmo nome de um orixá para
designar diferentes entidades.

As relações sociais no âmbito da cidade do Salvador, em particular no referente às
práticas religiosas, primavam pelo conflito entre igreja católica, o candomblé e o universo
pentecostal. Conflito que exigia posicionamentos, enfrentamentos e até mesmo um atrito que
premeditava a exploração do “mercado” religioso. O que se pode deduzir, além da propagação
e do proselitismo de determinadas convicções religiosas, o que existia de mais evidente era a
desqualificação do outro e o trabalho de conversão de fiéis, o que significaria a ampliação de
recursos financeiros proporcionados por uma série de eventos, incluindo no particular a
arrecadação através de dízimos. Seria da nossa parte apenas que as contendas visavam a
salvação dos fiéis, estes conflitos iam mais além, sendo determinados pelos fatores do
“mercado religioso”. Tendo o cuidado para não nomear essa postura como algo geral,
existindo por consequência, os cultos considerados na sua autenticidade em prol da salvação
das almas, sem custo financeiro.

5.1.14 Patrimônio material

Uma das posturas veiculadas pelas matérias sobre o candomblé era o seu empenho em
ações que resultassem na manutenção do seu patrimônio material como também a
inviolabilidade dos seus ritos e memórias. Uma determinada matéria do jornal A Tarde, do dia
2 de junho de 1993, veicula notícias da Casa Branca, que transcrevemos integralmente pela
riqueza de detalhes.

Sincretismo mostra força na festa da Praça de Oxum - A inauguração ontem da
Praça de Oxum, no Terreiro da Casa Branca, o mais antigo do Brasil, foi mais uma
oportunidade de reafirmação da pujança, da beleza e das contradições próprias do
candomblé, a religião afro-brasileira por excelência. A festa comemorava também o
cinquentenário da Sociedade Beneficente São Jorge do Engenho Velho, entidade
civil representativa do terreiro, responsável pela coordenação da luta que resultou na
desapropriação da área, onde hoje está a praça, até bem pouco tempo ocupada por
um posto de gasolina.
Desde as primeiras horas da manhã a programação do evento teve início com uma
alvorada com queima de fogos, plantio de árvores e rituais dos quais participaram
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apenas mulheres. Oxum, na divinalogia do candomblé, é a deusa do amor e da
beleza, dona das águas, razão da sensualidade feminina e, segundo iniciados, rainha
soberana da cidade de Salvador. O Terreiro da Casa Branca, cuja denominação
iorubá é Ilê Iyá Nassô Oká, foi fundado por três sacerdotisas africanas e é o único no
país que somente inicia no culto mulheres.
O momento de maior excitação da festa foi durante a presença no local por 50
minutos, do governador Antonio Carlos Magalhães, que chegou às 10h43 min,
vestido com uma camisa rosa-claro e calça bege, embora predominasse entre os
presentes roupa branca. Naquele horário já havia ido embora Dom Timóteo
Amoroso Anastácio, abade do Mosteiro de São Bento, que também foi saudado
efusivamente pelas sacerdotisas da Casa Branca e dos demais terreiros
representados, como Gantois, Bate Folha e Ilê Axé Opô Afonjá, de São Gonçalo.
A prefeita Lídice da Mata, num conjunto branco com o lenço amarelo saindo do
bolso, entregou ao presidente da Sociedade São Jorge, Agnelo Pereira, elemaxó
(autoridade masculina) da Casa Branca, cópia da escritura da área de 6.800m 2, onde
está o Ilê Axé, desapropriada em 1985 pelo então prefeito Manoel Castro, também
presente. De posse da escritura, segundo ela, o terreiro poderá agora registrar em
cartório a propriedade definitiva do terreno. A área da Praça de Oxum, de pouco
mais de 1.000m2, foi desapropriada na gestão do governador Waldir Pires. O atual
governo anunciou sua regularização, mas ainda não foi ontem que a documentação
nesse sentido foi entregue. Também estava presente o deputado federal Haroldo
Lima (PC do B) que foi um dos oradores da solenidade de inauguração.
O governador Antonio Carlos Magalhães destacou a união dos baianos em torno de
suas tradições. ‘A minha religião é a Católica, mas um governador que queira bem à
Bahia tem que respeitar a religião e a cultura baianas. Esta casa também é uma parte
importante da Bahia’, afirmou.
‘Quando venho a esta festa me congratular com quantos aqui estejam, desde o exprefeito Manoel Castro, a prefeita Lídice da Mata, deputado Haroldo Lima, todos
que aqui estão, eu quero dizer que a força da Bahia é esta. Se nós lutarmos assim,
pela força verdadeira da Bahia, ninguém vai nos segurar. Estamos crescendo a
passos largos e ninguém vai nos deter, sob a inspiração desta casa’, afirmou o
governador.
Resgate de uma área sagrada - Mãe Stela, do Axé Opô Afonjá, declarou que a festa
de ontem na Casa Branca simbolizava ‘um resgate bem merecido, porque aqui é
uma área sagrada’. Ela considera a especulação imobiliária uma ameaça constante
para os terreiros de candomblé situados na zona urbana de Salvador. ‘Muitos
candomblés estão e terreno arrendado e quem não tem condições de comprar o local
pode não sobreviver’, observou.
O Ilê Axé Opô Afonjá é oriundo da Casa Branca, assim como o Terreiro do Gantois,
representado na festa pela Mãe Cleuza, que disse ‘A especulação imobiliária,
embora não possa acabar com o candomblé, tem incomodado muito’. A filha de
Mãe Menininha do Gantois considerou a conquista da Praça de Oxum e a efetivação
da desapropriação da área da Casa Branca, ‘uma das maiores realizações da Bahia,
principalmente para nós que somos da nação ketu’.
A ialorixá Altamira Cecília dos Santos, Mãe Tatá da Casa Branca, disse que estava
‘muito feliz’. Fez questão de afirmar que a concretização da praça ‘é uma vitória,
deve ser atribuída a todos os que lutaram durante muitos anos por isto, e peço aos
orixás por eles’. Dom Timóteo Amoroso Lima afirmou ‘Vejo nisso a afirmação do
respeito que a sociedade baiana tem por nossos irmãos vindos da África, com sua
cultura e sua religião’.
O compositor Gerônimo, autor da música ‘É d’Oxum’, presente como diversos
outros artistas e intelectuais, observou que além da praça, ‘toda essa cidade é de
Oxum. Se não fosse Oxum talvez essa fosse uma cidade mais sangrenta. A praça da
Casa Branca é uma vitória da religião, de Oxum e de todo o povo negro’.

O jornal destaca o resultado do empenho da luta dos filhos de santo, simpatizantes e
do povo do terreiro pela legalização do seu espaço sagrado, contando com a colaboração de
políticos, inclusive de religiosos da igreja católica, neste caso, na condição de parceiro desta
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luta. A matéria inicia destacando que o sincretismo mostrara força na festa da Praça de Oxum.
Essa possibilidade sincrética objetivava incluir apreciadores do cinquentenário da Sociedade
Beneficente São Jorge do Engenho Velho. Esta, com habilidade e empenho, era a responsável
pela coordenação da luta que teve como fruto a desapropriação da área no espaço ocupado
pela Praça de Oxum, cujo local estava ocupado por um posto de gasolina que afrontava o
espaço sagrado da Casa, por ser um posto comercial absolutamente inadequado no espaço
terreiro.
Oxum, a deusa do amor e da beleza, naquela oportunidade era consagrada
exclusivamente por mulheres adoradoras do seu mito, identificada pelos repórteres como “a
dona das águas”, a deusa da sensualidade feminina e, para alguns, rainha suprema da cidade
do Salvador. Afirmação que se faz na belíssima música de Vevé Calazans e Gerônimo que
afirma melodicamente: “nesta cidade todo mundo é de Oxum”.
O Terreiro Ilê Axé Iyá Nassô Oká, conhecido como Terreiro da Casa Branca, é a
afirmação do desejo e a coragem de três sacerdotisas africanas cuja preparação iniciática se
faz no culto às mulheres. Numa demonstração da proximidade entre o ambiente político e o
candomblé, preocupação que alguns governantes teria quando menos para obter lucros
políticos, estava presente à solenidade o governador Antônio Carlos Magalhães que,
identificado com a cromatografia religiosa de base africana de Oxum, estava presente com sua
camisa rosa claro, embora a indumentária majoritária dos presentes era a famosa roupa
branca, da reverência a Oxalá.
Nem só de políticos se constituíam a presença nas festas, para provar que as interrelações entre o candomblé e o catolicismo estavam pari passu com a visão de alguns
religiosos de Salvador, estava presente nesse evento Dom Timóteo Amoroso Anastácio, abade
do Mosteiro de São Bento, religioso de mentalidade avançada e de convivência, fora saudado
entusiasticamente pelas sacerdotisas do Terreiro da Casa Branca. Demonstrando a
significação e importância desse terreiro para as outras entidades coirmãs, se fizeram
presentes representantes dos terreiros do Gantois, Bate-Folha, Ilê Axé Opô Afonjá entre
outros.
Objetivando não estar presente durante a aparição do governador Antônio Carlos
Magalhães, a prefeita de então, chegou em um horário estratégico, ostentando um conjunto
branco com um lenço amarelo exibido no bolso e, como ponto alto da festividade, entregara
ao presidente da Sociedade São Jorge (Terreiro da Casa Branca) Agnelo Pereira, que tinha um
cargo de elemaxó, cargo masculino da Casa Branca, a cópia da escritura da área onde está o
Ilê Axé, espaço este desapropriado pelo então prefeito Manoel Castro, presente à solenidade.
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O que se nota era, como prova de prestígio da Casa, o empenho e a presença de
autoridades e políticos. Ainda sob a intervenção do prestígio político, o governador Waldir
Pires já havia desapropriado a área da Praça de Oxum. Para demonstrar que naquele ambiente
o leque político era amplo e sem restrições estava presente o deputado federal Haroldo Lima,
do PCdoB, um dos oradores da solenidade de inauguração, onde o governador Antônio Carlos
Magalhães usando da palavra destacou a união dos baianos em torno de suas tradições,
registrando em alto e bom som, em tom de depoimento, a seguinte frase: “A minha religião é
a católica, mas um governador que tem amor à Bahia tem que respeitar a religião e a cultura
baiana”. E concluindo, destacara que “esta casa também é uma parte importante da Bahia”.
Demonstrando uma postura pacifista, dizia o governador Antônio Carlos Magalhães:
“Quando venho a esta festa me congratulo com quantos ali estejam, desde o ex-prefeito
Manoel Castro à prefeita Lídice da Mata, deputado Haroldo Lima, e quero dizer que a força
da Bahia é esta”. E concluiu: “Se nós lutarmos assim, pela força verdadeira da Bahia,
ninguém vai nos segurar”. Imagino que alguns presentes, conhecedores da política baiana,
poderiam afirmar que aquela fala é só nos dias de festa. Atestava ainda, o governador, que
“estamos crescendo a passos largos e ninguém vai nos deter, sob a inspiração desta casa”.
Estava o governador fortalecido, acredito eu, com a força do Axé daquela Casa.
Mãe Stella de Oxóssi, do Axé Opô Afonjá, sempre presente com suas opiniões, na
lucidez de seu raciocínio declarara que a festa na Casa Branca simbolizava um resgate bem
merecido, porque aqui é uma área sagrada, e considerava o advento da especulação
imobiliária uma ameaça sempre presente aos terreiros de candomblé.
A reportagem informava que o atual Ilê Axé Opô Afonjá teria surgido da Casa Branca,
assim como o Terreiro do Gantois, Mãe Cleusa, sacerdotisa desse terreiro, reconheceu que a
desapropriação da área da Casa Branca seria uma das maiores realizações no estado da Bahia,
principalmente para a comunidade da nação ketu. Uma das beneficiadas pela desapropriação
do terreno e iyalorixá da casa, Altamira Cecília dos Santos, Mãe Tatá da Casa Branca, como
era carinhosamente conhecida, confessou que estava muito feliz e atribuía o sucesso da
empreitada a todos os que lutaram durante muitos anos por aquela vitória. Em tom religioso,
em agradecimento, pedia que os orixás olhassem para todos aqueles que se empenharam nessa
tarefa.
Encerrando, Dom Timóteo afirmou que via nesse gesto a confirmação do respeito que
a sociedade baiana tem por nossos irmãos vindos da África, com sua cultura e sua religião.
Afirmara o compositor Gerônimo que a praça da Casa Branca poderia ser sintetizada como
“uma vitória da religião, em especial de Oxum e de todo povo negro”.
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5.1.15 Personalidade/Biografia

O item que intitulamos como categoria gerada pela palavra-chave Biografias, levou
em conta os textos das reportagens que enfatizava, em forma de dados biográficos, a trajetória
de personalidades do candomblé enfocando objetivamente as suas atividades. Assim é que
temos em destaque matérias sobre Mãe Senhora, Olga do Alaketu, Mãe Menininha, Mãe
Stella, entre outras.
O Diário de Notícias do dia 20 de fevereiro de 1975, com o título “Casa de Menininha
foi pequena para festejar vitória do Tororó”, apresenta a matéria seguido do texto:

O salão da casa da yalorixá Menininha do Gantois ficou pequena na noite de ontem
para tanta gente. Passista, sambistas, malabaristas, porta-bandeiras e destaques da
bateria da Escola de Samba Filhos do Tororó, campeã deste carnaval. Todos eles
estavam lá para agradecer à yalorixá o título que receberam.

Quanto ao Mestre Didi, sacerdote do Ilê Axipá, uma organização que cuida do culto a
Egun, temos a seguinte matéria publicada no Diário de Notícias do dia 20 de janeiro de 1976:

[...] foi iniciado aos 8 anos de idade na seita de egun por Tio Marcos Teodoro
Pimentel que na época era Alapini do Terreiro de Tuntun, com a morte de Tio
Marcos o terreiro extinguiu-se e Deoscóredes, Mestre Didi, terminara as suas
obrigações, durante 25 anos como coricouê-otukotun, espécie de escrivão no Ilê
Agboulá.

“Candomblé do Bogum faz festa em homenagem ao prefeito da cidade”, é a matéria
veiculada pelo A Tarde de 20 de fevereiro de 1979, com o texto:

O prefeito Edvaldo Brito foi homenageado durante o encerramento do ciclo de festas
que marcou a abertura do candomblé do Bogum, que se encontrava fechado há três
anos devido a morte de sua venerável Ialorixá Runhó. O terreiro havia sido reaberto
do dia 2 de janeiro, e no dia 21 empossara a sucessora Mãe Nicinha (Doné Nicinha).

Em relação a “Maria de Xangô”, o jornal A Tarde 10 de dezembro de 1981 publicara:
Ela é simples, meiga, bonita. Tem 103 anos de idade e é a mais velha ialorixá da
Bahia, a única filha do poderoso Xangô Ogodô, da nação Ketu. Maria Alta da
Conceição, ou Maria de Xangô, reconhece que não tem a fama de outras mães de
santo. Nem dinheiro.

Intensifica-se o intercâmbio com a África. “Conferência Negra”. “Com dinheiro e
poder não se governa mais. A saída está no plano espiritual”. O Jornal da Bahia do dia 21 de
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julho de 1983 traria a opinião de Wande Abimbola, Reitor da Universidade de Ifé e presidente
do Comitê Internacional:

A época é esta. Os homens que governam os países apoiados no binômio dinheiropoder já esgotaram as alternativas de sistemas conhecidos, perderam-se no plano
espiritual e é preciso mudar. E a mudança tem que começar pelo reconhecimento
mundial da tradição dos Orixás em nível de contribuição para a convivência terrena
entre os homens. Não é possível que uma parte do mundo viva rica e a outra na
miséria.

“O Gantois, em festa, recebe sacerdotes e todo mundo”, publica o Jornal da Bahia de
20 de julho de 1983, com o subtítulo: “Visitantes negros foram até Terreiro do Gantois”.
Ontem ao meio-dia Mãe Menininha recebeu os irmãos-negros-do-mundo, sacerdotes
da Nigéria, Porto Rico, Nova Iorque, Costa do Marfim, Cuba, Venezuela e de
Estados do Brasil participantes da II Conferência Mundial da Tradição Orixá e
Cultura que está sendo realizada no Centro de Convenções da Bahia.

Esta matéria demonstra o prestígio de Mãe Menininha não só relacionado junto aos
fiéis do candomblé como também da sua personalidade que já alcança uma dimensão
mundial. De um modo geral, a imprensa sempre destacara a trajetória de Mãe Menininha,
reconhecida por muitos como o símbolo da doçura, que nesse texto enfatiza o seu vínculo
com os irmãos negros, qualidade que ela sempre fazia questão de valorizar.
Em outra matéria no mesmo Jornal da Bahia, do dia 20 de julho de 1983, teremos:
Já estava presente o presidente do Comitê Internacional e reitor da Universidade de
Ifé, Wande Abombola, da Nigéria, no mesmo avião chegaram o Rei Oba de Ijebu
Ode e o chefe da corte do Rei de Ifé, Eleiyemi (ogboni). Também estava na cidade o
sumo sacerdote de Ifá, Arabá Ifé, e o sacerdote de Obatalá, Obalesum. Estava sendo
esperado para aquele dia a presença do Rei de Ifé, Oni Ifé Oba Okunade Sijuwade,
Olubase II.

A matéria trazida por A Tarde em 7 de novembro de 1993, destaca Mãe Caetana, uma
respeitável Iyalorixá:
‘Obrigações’ lembram Mãe Caetana - Uma missa na Igreja do Rosário dos Pretos,
hoje, às 8 horas, marcará o encerramento da segunda série da denominada obrigação
do mês, pelo falecimento da mais antiga Oloyê da comunidade Ilê Yanassê Oká, do
Terreiro da Casa Branca, Caetana América Sowser, no dia 31 de outubro passado
[...].

O jornal A Tarde do dia 6 de outubro de 1992 publica: “Pierre Verger/90 anos – Uma
vida pela cultura afro-brasileira”. O repórter Júlio César Lobo estava eufórico e em seu texto
anunciava que aquele ano seria de grandes comemorações, 70 anos da Semana de Arte

136

Moderna, 80 anos de Jorge Amado, centenário de nascimento de Graciliano Ramos, com o
texto:

[...] em uma parte do Brasil que tem um pé na África já se mobiliza para fazer a festa
de 90 anos de um certo francês de nascimento e cidadão do mundo chamado Pierre
(Edourd Leopold) Verger.

Pierre Fatumbi Verger pode ser considerado o “estrangeiro” mais baiano que se
conhece, fruto de sua vinculação íntima com as coisas do candomblé na Bahia e o intercâmbio
que ele realizava ao visitar a África e trazer aspectos do culto africano para informar aos
sacerdotes do candomblé na Bahia. Deve-se a Verger o registro fotográfico, não só realizado
junto a população negra mundial como também ao povo do candomblé.
Diríamos que foi uma benção dos orixás a atuação de Verger registrando
fotograficamente toda uma memória do candomblé através da sua presença física e
autorizada. Sem Verger, o povo de santo não teria registrada uma boa parte da sua memória.
O jornal A Tarde empenhara-se na divulgação de uma matéria sobre Verger realizada pelo
repórter Julio Cesar Lobo, reconhecendo a importância de Verger para a Bahia negra.

5.1.16 Polícia

Como já dissemos, um dos itens que mais frequentava a imprensa, relacionando as
atividades do candomblé a esquemas criminosos, é o que podemos constatar através dos
textos aqui selecionados.
“Tomava dinheiro em nome do santo”, é o título da matéria do Diário de Notícias do
dia 17 de janeiro de 1973, e complementa: Presa na Polícia Feminina, “a vigarista” Ana Maria
Ferreira, por determinação do delegado Luiz Vitória Regia, plantonista da DFR, fora
reconhecida por suas vítimas. “A ‘pirata’ além de dizer-se ‘médium’ que recebia o caboclo
‘Ogun de Ronda’ e fazia as pessoas inocentes melhorarem de vida, andou tomando dinheiro
de pessoas inocentes com promessa de emprego”.
A Tarde do dia 1 de dezembro de 1975 traz a matéria: “Doméstica assassinada quando
saía da sessão de candomblé”. “[...] um tiro, que seccionou a carótida, matou a doméstica
Jozilda Antonia de Jesus, que acabava de assistir a um candomblé, na Rua Freitas Henrique de
Cima, Bairro de Quintas, na madrugada de ontem [...]”
“Candomblé não deixa ninguém dormir”, publica o Diário de Notícias do dia 10 de
dezembro de 1975, com o texto:
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Frei Hidelbrando, diretor da Casa de Retiro São Francisco, em Brotas, compareceu à
Delegacia de Jogos e Costumes solicitando providências contra um candomblé
existente nas proximidades daquela casa de repouso. Todas as pessoas ali
hospedadas estão sofrendo com o baticum constante do candomblé que tudo indica
não terem licença da Polícia para funcionar. O Delegado Plantonista tomou as
medidas de praxe intimidando o dono do terreiro.

“Falsos babalaôs serão banidos dos terreiros”, noticia A Tarde do dia 18 de março de
1974, com o texto:

[...] contribuindo para deturpar a imagem da seita, sofrerão punições legais, caso a
Confederação Baiana dos Cultos Afro-Brasileiros consiga reunir dirigentes de todos
os terreiros baianos em torno de um objetivo: preservação das tradições culturais e
religiosas do fetichismo dificultadas pelas precárias condições financeiras dos
candomblés e a falta de relacionamento entre os líderes.

Uma das situações de maior constrangimento aos fiéis do candomblé era a necessidade
de solicitar à polícia autorização para as atividades religiosas, deste modo houve imensa
satisfação quando o candomblé deixara de ser “um caso de polícia”.
O Jornal da Bahia do dia 23 de janeiro de 1976 noticia: “Candomblé deixa de ser caso
de polícia”. “O Secretário de Segurança, Coronel Luis Artur de Carvalho, vai providenciar
uma portaria para a Delegacia de Jogos e Costumes no sentido de fazer cessar a intervenção
policial com relação aos candomblés da Bahia”. Daquele momento em diante “[...] os
registros e as licenças para o funcionamento do culto afro-brasileiro seriam fornecidos pela
Federação Baiana do Culto Afro Brasileiro. Estas informações foram prestadas por Antônio
Monteiro, presidente da Federação.” Apesar da nova realidade experimentada pelo
candomblé, este continuava a ser “assunto de polícia”.
“Possuído ‘pelo mal’ e na saída da macumba, homem mata mulher com facão”,
publica o Diário de Notícias do dia 14 de maio de 1976, com o seguinte texto:

A doméstica Flora Marques de Jesus, que reside no Município de São Gonçalo dos
Campos, foi assassinada com mais de 20 golpes de facão desferidos por Teodoro de
Souza de 20 anos. O acusado desferiu também um golpe de facão no escrivão de
polícia José Alberto, que tentara prendê-lo.

“Pai-de-santo é preso em flagrante”, é a matéria da Tribuna da Bahia do dia 26 de
setembro de 1992.
Por estupro, lesões corporais, cárcere privado e trabalho forçado, o pai-de-santo
Juscelino Fonseca de Oliveira, 37 anos, casado, morador na rua Bela Vista, 322,
bairro de Jequiezinho, em Jequié, cidade do sudeste baiano [...] foi autuado em
flagrante pelo delegado Raimundo Freitas [...].
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Um dos aspectos que mais se configurava como uma prática sistemática de atribuir ao
candomblé um potencial ligado ao crime, onde crime e candomblé ganhara para alguns o
senso comum, proporcionava à imprensa abordagens de um noticiário depreciativo da prática
criminosa. O que se percebia é que o ato criminoso praticado por alguns indivíduos era na
verdade uma ação pessoal fruto da sua formação delinquente, não tendo a ver, de maneira
alguma, aos atos relacionados a sua preferência religiosa, o candomblé, ou seja, seria absurdo
afirmar que por ser do candomblé são atos delinquentes, criminosos e desonestos. Assim é
que algumas matérias pretendiam associar a prática de determinados indivíduos a uma postura
de delinquente, trapaceiro, ladrão e assassino.
Outra forma de registro era a inadequação do terreiro de candomblé nos espaços
urbanos, com as frequentes queixas de que a cerimônia não deixava ninguém dormir, sendo
que um dos realizadores dessa sistemática queixa era o frei Hidelbrando, então diretor da Casa
de Retiro São Francisco, situado em Brotas, que se valeu de uma visita à Delegacia de Jogos e
Costumes para solicitar providências contra um candomblé existente nas proximidades
daquela casa, que tinha como finalidade precípua o repouso. O delegado, exercendo a sua
autoridade, tomou medidas de intimidação frente ao dono do terreiro.
Em função do número de denúncias de falsos babalaôs em determinados terreiros da
cidade, a Confederação Baiana dos Cultos Afro-Brasileiros afirmava que esses indivíduos
contribuíam para deturpar a imagem da religião e, desse modo, sofreria punições por parte da
confederação. A entidade reunira dirigentes de terreiros, solicitando a preservação das
tradições culturais e religiosas, registrando as dificuldades experimentadas pelos terreiros,
principalmente pelas precárias condições financeiras do candomblé, acrescida da falta de
união entre os líderes.
Em tom depreciativo, algumas matérias de jornais chamavam o candomblé de
“macumba”, delegando a esse ambiente algo nefasto, imoral e violento. Segundo a manchete
do jornal Diário de Notícias do dia 14 de maio de 1976, a doméstica Flora de Jesus fora
assassinada com mais de 20 golpes de fação desferidos por Teodoro de Souza, de 20 anos.
Este ato fora praticado fora das instalações do terreiro de umbanda. Notificado por estupro,
lesões corporais, cárcere privado e trabalho forçado, notificava o jornal que o indivíduo que o
jornalista chamara de pai de santo, morador da cidade de Jequié, teria sido, em função da sua
qualificação religiosa e prática criminosa, autuado em flagrante delito pelo delegado.
Obviamente que listamos aqui alguns casos considerados emblemáticos.
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5.1.17 Políticos

Outra matéria frequente é a notificação da relação entre os políticos e o candomblé,
que variava desde um clima de respeito e até mesmo de um autêntico oportunismo. O Diário
de Notícias do dia 16 de janeiro de 1976 veicula a matéria “No ano eleitoral Roberto libera
culto da Polícia”.

Aproveitando a movimentação em torno da festa do Bonfim, num ato considerado
político – pois o decreto poderia ter sido assinado há muito tempo – o governador do
Estado, após participar do cortejo em homenagem ao santo, anunciou a liberação da
licença policial para o funcionamento dos cultos afro-brasileiros na Bahia e, à tarde
no Palácio da Aclamação, rodeado de baianas vestidas em seus trajes típicos,
assinou o decreto que permite cumprir a sua promessa no adro do Bonfim.

Manoel Castro sempre manifestara “a sua insatisfação pela falta de recursos oriundo
do Governo Federal”, lembrava que no Pelourinho o setor privado teria um investimento mais
acentuado que a União, é o que noticia o jornal A Tarde do dia 19 de dezembro de 1985.
Segundo Jacira Santos, a repórter. A respeito do noticiário, é importante informar que
algumas matérias realizadas recebe a assinatura do jornalista, sendo, portanto, consideradas
matérias autorais, outras não são assinadas. Esta prática da identificação do repórter junto à
matéria produzida por ele, incluindo a identificação do fotógrafo, é um modo frequente em
tempos contemporâneos.

Castro deixou de lado a doçura da Oxum que leva na cabeça, para assumir
momentaneamente ares do temperamental Ogum [santo de costa?]. Desde que passei
a atuar na administração pública, aliás, desde a Prefeitura de Antônio Carlos
Magalhães que os recursos municipais são, com sacrifício, destinados para
preservação cultural.

5.1.18 Privacidade. Segredo. Sigilo. Pai Rouxinho

Um dos itens que mereceu um estudo especial nesta tese, em relação ao candomblé, é
a questão da ética jornalística e a privacidade dos cultos afro.
Em relação ao exercício dos religiosos de se empenharem em ocultar aspectos do seu
culto, veremos: O Jornal da Bahia dos dias 11 e 12 de fevereiro de 1973 apresenta a matéria
em que Roxinho, voltando a falar da rigidez da sua “seita”, explica como foi “feito”, ou seja,
o seu processo de iniciação:
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Até os 16 anos eu não podia assistir nada, porque menino não pode participar. Nem
menino nem mulher. Tanto que o meu primeiro dia eu não esqueço, o primeiro egun
que vi dançar foi ‘ala-porió’. Mas, somente aos 42 anos é que fui feito ojé, que é um
dos postos iniciais do terreiro.

Um dos aspectos que destacamos no espaço deste trabalho era a necessidade de os
espaços religiosos do candomblé manterem o fundamental sigilo no referente a práticas
iniciáticas ou ritualísticas. Este era o grande desafio das comunidades do candomblé,
evitar que a presença de curiosos, jornalistas e cinegrafistas viessem a profanar esses
espaços sagrados.

5.1.19 Problema do negro
O jornal Diário de Notícias do dia 2 de setembro de 1950 traz a matéria “[...] embora
ainda conservem reminiscências africanas em certas atitudes sociais, já constitui um ser
fundamentalmente brasileiro e parte da cultura nacional”.
Os “abaixo-assinados” não se achavam solidários ou até mesmo comprometidos com
“qualquer teoria que faça tábua rasa do ambiente físico, das condições econômicas e sociais,
das instituições políticas, das situações históricas”. Ao que parece existiria quem defendia
ideias contrárias às convicções destes congressistas.

5.1.20 Racismo
O jornal Diário de Notícias do dia 14 de junho de 1956 traz a manchete: “Em debate a
questão das relações de raças – Reunião do Instituto de Sociologia da Bahia”.
Presentes à reunião estavam os professores Thales de Azevedo, Acácio Ferreira,
Frederico Edelweiss, Gysellia Valadares, Graça Leite, Joaquim Costa Pinto, Nelson Sampaio
e outros. Dizia a matéria, valorizando um determinado caráter do encontro: “[...] os debates
causaram a mais viva impressão entre os presentes dado o caráter eminentemente científico de
que se revestiram, testemunhando o alto valor cultural daquela instituição”. Esta competente
comissão estaria preocupada com “[...] as relações de raças na Bahia, excelente campo de
investigação para cientistas sociais”.
Entre os assuntos debatidos na reunião “destacou-se a questão da gênese social dos
preconceitos raciais, concordando o Instituto com as declarações contidas no relatório.
Mereceu atenção especial a “advertência” do prof. Thales de Azevedo “sobre os perigos que
ameaçam as relações de raças no Brasil”.
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No mesmo jornal uma pequena nota reforçava a impressão do prof. Thales: “Um hotel
só para brancos!...”:
Sob a alegação de que o regulamento não permitia a hospedagem de pessoas de cor, a
direção do hotel Esplanada negou aposentos à bailarina negra norte-americana Katherin
Dunham. Essa conhecida artista declarou não ter queixas dos brasileiros, pois acredita que o
hotel que a recusou como hospede é uma exceção”.

5.1.21 Sincretismo Dom Avelar

O tema sincretismo era frequentemente tratado por mais diversos jornalistas e
articulistas, convém destacar os artigos descritos por Dom Avelar Brandão Vilela a respeito
do sincretismo religioso, levando em conta as relações entre Senhor do Bonfim e Oxalá.
Dom Avelar voltava a jogar luz na questão, publica A Tarde do dia 14 de abril de
1983:

Todos que vão ao Senhor do Bonfim e aqueles que o chamam de Oxalá estão
convencidos de que Jesus Cristo, morto na cruz, para nos salvar é o filho de Deus,
nascido de Maria? Se a verdade cristã, mesmo um tanto obscurecida e maltratada,
subsiste, há sentido ainda para se associar à lavagem, a festa católica do Senhor do
Bonfim.

5.1.22 Sucessão

Uma das questões importantíssimas, levando em conta aspectos da dinâmica interna
dos candomblés, era a notificação dos processos de sucessão, fase crítica das relações de
poder dentro do candomblé. Vejamos as matérias:
O Diário de Notícias, do dia de 23 de março de 1976, publica:
Edite Apolinária de Santana, conhecida como ‘Samba Deamungo’ será mesmo a
substituta do famoso babalaô Joãozinho da Goméia, em seu Terreiro de São
Caetano. Mas a sua indicação será confirmada amanhã, quando retornará de Caxias
com o ogan José Daniel e uma parenta do Pai-de-santo falecido, de nome Magnólia,
depois de participar das cerimônias fetichistas de seu sepultamento.

O jornal Diário de Notícias, do dia 22 de março de 1976, traz a descrição do processo
de sucessão com o texto: “Agenor pegou dos búzios, concentrou-se e pediu aos orixás que
iluminassem o jogo e a sua clarividência. Logo nos primeiros movimentos os búzios
mostraram-se favoráveis, em um determinado momento [...]”, nos informando através de Zora
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Seljan que depois de várias combinações realizadas sobre o lenço vermelho, cor votiva de
Xangô, Agenor levantou-se e disse:
O jogo está feito, Alguém quer vir aqui para ver a colocação dos búzios, antes de eu
proclamar o resultado? Ninguém se apresentou: - Quem aqui atende pelo nome de
Ia- Kayodê? Houve um começo de indecisão, mas logo Camafeu disse a Antonio
Olinto: é gente de Oxóssi. Quando os filhos de santo se deram conta das palavras do
oluô, gritaram: - Stella de Oxóssi... o oluô confirmou o jogo de búzios com o jogo
do obi. Agenor disse a Stella – ‘É um sacrifício, mas é a escolha de Xangô’.

Um dos momentos críticos do ambiente do candomblé é a necessidade da sucessão da
autoridade máxima, falecida. São momentos de expectativas, tensões, boatos, preferências,
anseios que têm como competente articulador um indivíduo que saiba realizar o jogo de Ifá,
ou seja, o jogo dos búzios. Um dos mais requisitados para esta ação era o Babalaô Agenor
Bonfim. Este ato teria a presença do babalaô e demais pessoas credenciadas para decifrar e
confirmar o acerto do prognóstico desta autoridade religiosa.
Após o jogo e anunciado o resultado pelo babalaô é solicitado a todos os presentes a
confirmação ou a discórdia do que dissera o religioso, após verificar a colocação dos búzios.
Dizia ele que, antes de proclamar o resultado, gostaria que aqueles que estivessem presentes
confirmassem a sua informação. No caso de Mãe Stella, o babalaô descrevera as
características do orixá que estaria incorporado na filha de santo. Em relação à Stella, a
discrição de Agenor referia-se aos atributos de Oxóssi, ou seja, Agenor dissera que quem
deveria tomar posse na liderança do terreiro era uma filha de Oxóssi. Todos verificaram o
jogo, isto é, a posição dos búzios, e gritaram: “Stella de Oxóssi”. Em seguida, Agenor
confirmara o jogo de búzios com o jogo do Obi, e justificara que a direção da casa é um ato de
sacrifício, mas teria a escolha e a proteção de Xangô, patrono da casa.
O Jornal da Bahia, do dia 22 de fevereiro de 1976, apresenta a matéria: “Candomblé
ketu tem um novo sacerdote”, com o texto seguinte:

A festa começou na ojiji (sombra) da madrugada da quinta-feira com a matança do
ada (bode) feita pelo axogum (sacrificador de animais) ao som de rum, rumpi e lé
(atabaques), orquestra sagrada do culto afro-brasileiro. No runcó (claustro) do
terreiro de Mãe Belinha de Oxalá, na Avenida Ferreira, 34 IAPI, Paulo Santiago da
Cruz, por motivo ritual e filosófico, estava impossibilitado de se comunicar com
pessoas estranhas no culto. Ele, à noite imediata, receberá o Decá. Na perna
esquerda traz consigo uma tornozeleira de guizos, o xaorô, em sinal de sujeição.

A matéria do Jornal da Bahia apresenta uma discrição sucinta, mas acertada, das
festividades litúrgicas para a confirmação no cargo de pai de santo de Paulo Santiago da Cruz,
que estivera recolhido e impossibilitado de se comunicar com pessoas não pertencentes ao
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culto. Informa o jornal, que ele receberá o Deká, que significa uma gamela contendo todas as
ferramentas que lhe possibilita a realização das suas atividades como pai de santo. Dessa
forma, está constituído um mais novo babalorixá.

5.1.23 Turismo

A matéria do Jornal da Bahia do dia 22 de fevereiro de 1976 traz o seguinte texto em
relação a exploração do candomblé como atração turística: “[...] é um crime à dignidade
humana. Nada menos do que isto se faz na Bahia”. Alertando que o ambiente dos cultos
primava pela exploração dos “pais-de-santo e profetas”, ficara indignado ao ser informado
que “o dr. Estácio de Lima, lente da nossa Faculdade de Medicina, também ‘”caía no santo’”.

5.1.24 Umbanda

É claro que, o que se evidencia nas matérias verificadas na produção jornalística é a
presença majoritária e evidente de um noticiário basicamente sobre o candomblé, mesmo
assim, coletamos matérias significativamente expressivas, isto é, importantes sobre a chegada
e implantação da umbanda em nosso estado, através de matérias sobre a União de Umbanda
da Bahia.
O jornal A Tarde do dia 2 de julho de 1975, noticia que

A União de Umbanda da Bahia realizará pela primeira vez no dia 5 o batismo de um
recém-nascido, com apenas vinte e um dias, na cachoeira de São Bartolomeu. O
garoto receberá o nome de Mário André de Oxóssi. O ato representará uma prova de
fé, pois o batismo acontece sempre aos sete meses, 7 anos ou 21 anos de idade,
segundo um dos adeptos da seita. A União de Umbanda também já organizou o seu
calendário para este mês: dia 13, serão celebradas as obrigações de Exu; dia 24, São
João – Xangô Cão; 29 São Pedro – Xangô Agojô.

A Tarde do dia 2 de janeiro de 1976, traz matéria com o título “Umbanda fez festa na
areia cultuando a rainha das águas”, complementado pelo texto:

Terreiros e Centros de Umbanda em Salvador, além de entidades umbandistas do
interior do Estado, estiveram reunidos na noite do dia 31, na praia da Pituba, quando
realizaram, pela segunda vez, a ‘Noite de Iemanjá’. A festa fora promovida por
Mário de Xangô.

A umbanda, manifestação religiosa de base africana, mereceu destaque nas matérias,
principalmente do jornal A Tarde. Terreiros e centros de umbanda costumavam realizar na
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praia da Pituba, a Noite de Yemanjá. A festa fora realizada por Mário de Xangô, figura que
merece destaque como aquele que trouxera do Rio de Janeiro as ações litúrgicas dessa prática
religiosa. Organizara ele a União de Umbanda da Bahia e sob a sua chancela realizara rituais
a exemplo de batismo na cachoeira do Parque São Bartolomeu, no subúrbio de Salvador.
Afirmava Mário de Xangô, que o batismo aconteceria sempre aos sete meses, sete anos ou 21
anos de idade. A União da Umbanda, demonstrando a sua organização, também distribuíra o
seu calendário para aquele mês, que consistia no dia 13 serem realizadas as obrigações de
Exu (entidades do candomblé). Dia 24, São João/Xangô, catolicismo e candomblé. Dia 29
São Pedro, ou seja, Xangô Agojô.

5.2 Aplicação das categorias elaboradas por Muniz Sodré, Fernando Conceição e Serva
Neto
Apresentamos agora as matérias e as análises onde são aplicadas as categorias que têm
como autores Muniz Sodré, Fernando Conceição e Serva Neto. Iniciaremos com a categoria
sugerida por Fernando Conceição que se refere às notícias que têm o caráter lúgubre,
representando o que seria sombrio, sinistro e maléfico. Eis um exemplo na matéria produzida
por Carlos Coelho com fotos de Peterson Bach:
O Diário de Notícias, do dia 4 de dezembro de 1956, publica:
Terreiros de candomblé – fábrica de cadáveres, alcoólatras e espíritas mantêm lotado
o asilo de loucos, é um crime contra a dignidade humana, a exploração africana em
nossos dias – curandeiros agem sobre as vistas complacentes das autoridades. Um
quadro de crendice que envolve a população menos prestigiada dessa nossa cidade
do Salvador.

Esta matéria evidencia por parte do autor, um caráter sinistro e maléfico atribuído ao
candomblé, levando em conta o que estabelece Fernando Conceição para este tipo de texto.
Muniz Sodré identifica na matéria abaixo, categorias que ele chama de recalcamento,
que significa recalcar aspectos identitários positivos de elementos da religião afro-brasileira.
Também classifica esta matéria de autoria Carlos Coelho, na categoria estigmatizar que
corresponde a desqualificar elementos do repertório afro-brasileiro.
“Os frequentadores dos cultos crescem e se arraigam na mente doentia dos que
vivem sob o sugestivo ambiente dos ogans”, complementa o Diário de Notícias nesse
mesmo dia 4 de dezembro de 1956: “Entregara-se a pederastia como quase todos os outros
[...] limitava-se a fazer flores de papel, caprichosamente”, “não faria mal as autoridades em
limitar as atividades dos pais-de-santo impedindo-os de praticarem o curandeirismo,
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fabricarem cadáveres como vem acontecendo diariamente na Bahia, que se honra de um
passado esplendoroso de cultura” (grifos nossos). Como citação.
Já Serva Neto identifica na matéria abaixo, elementos no campo da omissão, ou seja,
ausência completa de informação e a submissão que significa uma edição que não permite
uma compreensão plena.
O Diário de Notícias do dia 2 de janeiro de 1966, noticia: “Inaugura uma maneira de
reportar o ‘presente de Yemanjá’”.
Filha de santo recebeu o ‘bori’ e vai levá-lo no ‘balaio’ para Yemanjá (grifos
nossos). O ‘Pai de Santo’ Cipriano realizou na madrugada de hoje o ritual religioso
que antecede a cerimônia do Presente de Yemanjá, que constou com a oferenda de
um ‘Bori – semente de noz.

Ainda levando em conta as categorias elaboradas por Fernando Conceição e Muniz
Sodré, a matéria que se segue é caracterizada, segundo Fernando Conceição, como divertida,
ou seja, sujeito a piada, e o recalcamento e a estigmatização na opinião de Muniz Sodré.
A manchete do Jornal da Bahia do dia 10 de maio de 1970, registrava que “Senhora
surpresa com condecoração pensou que a medalha fosse enfeite” (grifos nossos), e
começava com o seguinte texto:
A ‘Ialorixá’ Senhora por uns momentos, chegou a pensar em sua ingenuidade que
a medalha que o Embaixador do Senegal vai lhe oferecer fosse um ornamento
‘para usar no pescoço’, mas ao ouvir a explicação do repórter, fez uma cara de
espanto, sem compreender muito as razões que a fizeram merecedora da
condecoração do Governo senegalês (grifos nossos).

Voltamos a Serva Neto com um caso de omissão, ou seja, a ausência de informação.
Ver matéria abaixo publicada pelo Jornal da Bahia do dia 12 de fevereiro de 1976, agora
referia-se aos 82 anos de Mãe Menininha:
Mais um aniversário da ‘velha ialorixá’, [...] o Terreiro do Gantois estava todo
enfeitado de bandeirolas de cor amarela, neste clima, ao meio dia foi servido a
feijoada e sarapatel, mas as festividades transcorreram em um clima de simplicidade,
conforme o desejo da aniversariante (grifos nossos).

Ainda Fernando Conceição e Muniz Sodré classificam a matéria abaixo, publicada no
Diário de Notícias do dia 17 de janeiro de 1973, como lúgubre e recalcamento,
respectivamente.
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“Tomava dinheiro em nome do santo”. Presa na Polícia Feminina, “a vigarista” Ana
Maria Ferreira, por determinação do delegado Luiz Vitória Regia, plantonista da DFR, fora
reconhecida por suas vítimas. “A ‘pirata’ além de dizer-se ‘médium’ que recebia o caboclo
‘Ogun de Ronda’ e fazia as pessoas inocentes melhorarem de vida, andou tomando dinheiro
de pessoas inocentes com promessa de emprego” (grifos nossos).
Serva Neto registra caso de omissão, sonegação e submissão identificados na matéria
de A Tarde do dia 21de julho de 1983 que se segue:

[...] o sacerdote Ogum Abimbola puxa a benção e evocações aos Orixás e ancestrais.
O agogô de Ifá – (tambor falante) soa alto e já todos estão de pé, mexendo o
corpo, batendo palma, na cadencia ijexá. Todos baianos, africanos, mineiros e
paulistas (grifos nossos).

Fernando Conceição coloca a matéria produzida por Samuel Celestino no jornal A
Tarde do dia 23 de setembro de 1993, classificando-a de luxurioso, ou seja, ações que têm
objetivos folclorizantes.
Receita de ebó.
Foi a mais inusitada, mais exótica e, seguramente, a mais baiana de cobrança
de uma dívida (grifo nosso). O babalorixá Painho da Bahia não conseguiu de seus
santos e guias a mesma força espiritual que reuniu quando ajudou na eleição do
prefeito de Vitória da Conquista, Pedral Sampaio, e na da deputada Margarida
Oliveira. Recorreu à Assembleia Legislativa, onde foi cobrar o que diz lhe deverem.
Para não perder a viagem, aproveitou e fez, também, um protesto. O babalorixá
careiro ficou com um crédito, a fundo perdido, de CR$ 2 milhões junto aos dois
políticos, já devidamente lançado por ele na conta do calote. Como previsões
eleitorais e limpezas corporais realizadas por pais-de-santo não são protegidas pelo
SPC (Serviço de Proteção ao Crédito), o que em se tratando de Bahia, é mesmo
inconcebível, o infortunado Painho foi choramingar junto aos parlamentares. O paide-santo precisa se reciclar. Não basta ter força para ajudar a ganhar eleição. Precisa
tê-la, em dobro, para receber seus honorários, principalmente junto a políticos. Basta
um ebó bem-transado para Pedral e Margarida tremerem nas bases. Eleitorais, claro.
A título de colaboração desse espaço ao infortunado pai-de-santo, uma receita de um
ebó infalível: dois galos pretos sem cabeça; duas garrafas de autêntica aguardente de
Santo Amaro, sem metanol; seis charutos enrolados na coxa de uma preá velha; 24
moedas de valor variado, preferencialmente de cobre, o que, obviamente, exclui o
cruzeiro real; 90 centímetro de chitão vermelho, com um nó na ponta; um metro de
chitão preto, com dois nós (um para o prefeito Pedral outro para a deputada
Margarida); três panelas de barro rasas sem uso; pipocas, feijão fradinho cozido em
dendê sem refino e muita farofa amarela. Este ebó deve ser descarregado numa
encruzilhada em Vitória da Conquista, em noite escura, preferencialmente no
entroncamento da BR-116, e é só esperar o resultado durante 21 dias. Se, mesmo
assim, esse ebó não conseguir eficácia, desista, Painho. Pedral e Margarida não têm
jeito.

Como podemos observar, em nossa proposta de categorização temos itens como as
palavras chaves ou categorias, a reprodução das matérias mais relevantes, o jornal que a
noticiou e a data de sua publicação (a ausência de algumas datas relacionadas às matérias, por
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vezes é fruto do estado de alguns exemplares de jornais que impossibilitaram o acesso a data
da publicação da matéria) e, por fim, realizamos a análise das notícias.
Evidente que na análise do período pesquisado nota-se uma crescente mudança de
tratamento relativo às matérias sobre o candomblé. Creditamos isso à postura do jornalista
que buscava ouvir fontes mais qualificadas, ligadas ao candomblé ou não. Por outra, era o
próprio jornalista que já frequentava os espaços do candomblé, não só nos dias de festividades
como também no seu cotidiano, dialogando com os membros da Casa.
Outro aspecto que se traduziu na maior qualificação das matérias era o fato de alguns
jornalistas se vincularem ao candomblé, agora na condição de iniciado. Outros recorriam aos
intelectuais que abordavam nos seus estudos essa temática, como também com acesso às
publicações de textos sobre o assunto, em forma de livros etc., disponíveis.
Em relação às fontes, sobre a temática do candomblé, algumas pessoas ligadas a este
culto preferiam não opinar através da imprensa sobre assuntos relativos a esta religião,
principalmente no que dizia respeito aos chamados “fundamentos”. Como exemplo, digno de
nota, citamos a postura da antropóloga Juana Elbein dos Santos, conhecedora e pesquisadora
das coisas do candomblé, que a depender do assunto atendia ao jornalista naquilo que caberia
poder informar.
Em relação à Deoscóredes M. dos Santos, o Mestre Didi, Alapini, praticante e
conhecedor do culto, por razões de natureza religiosa não comentava com ninguém, em
especial aos jornalistas sobre aspectos do culto, funcionando numa espécie de “voto de
silêncio”. Algo comum em algumas organizações religiosas, tais como mosteiros onde alguns
de seus ocupantes também praticavam voto de silêncio. Logo, a qualidade da matéria
jornalística dependia não só do conhecimento do repórter, mas da fidelidade e conhecimento
permissional das suas fontes.
Ainda a respeito da relação entre nossas categorias e aquelas produzidas por Muniz
Sodré, Fernando Conceição e Serva Neto, vejamos alguns exemplos.

5.2.1 O uso de símbolos religiosos do candomblé no carnaval

Jornal da Bahia, no dia 15 de fevereiro de 1985:

Uso e abuso na avenida
Candomblé ou Carnaval?
Seria viável que os responsáveis por axés, juntamente com seus asseclas, pela
necessidade que têm em demonstrar as ricas habilidades nas danças dos Orixás
fizessem cada quinzena Xirês da autêntica crença segura e honesta em suas casas, de
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forma sólida, decente, segura, para não terem a necessidade de profanar a religião
dos Orixás de maneira tão infantil, demonstrando sua imaturidade e fortalecendo aos
incrédulos a proposição de que na realidade a religião dos africanos, não passa de
prática de imbecis, imaturos e sem nenhuma base. É lamentável também que muitas
dessas pessoas afirmem seu descredenciamento com suas atitudes, pois não surgiram
na casa do Orixá por acaso e não foram iniciados maquinalmente.

Autor: Muniz Sodré. Categorias: estigmatização e recalcamento
Esta matéria, que traz o depoimento de Mãe Stella, que já analisamos anteriormente,
sob uma categorização criada pelo autor desta tese, encaixa-se também nas categorias de
estigmatização e recalcamento, segundo o que estabelece Muniz Sodré, que compreende o
estigmatizar como desqualificar o repertório civilizatório, neste caso, afro-brasileiro,
minimizando-o ou abordando-o de forma folclorizante. E o recalcamento seria reprimir
aspectos identitários positivos, relativos a elementos da religião afro-brasileira abordados na
matéria em questão.
5.2.2 O caso Clouzot
Revista Paris Match de 12 de maio de 1951
Pela primeira vez, um branco pôde penetrar no santuário das divindades negras,
onde se praticam os ritos sangrentos de iniciação. É a primeira reportagem
fotográfica do grande diretor de cinema Clouzot, e a revista Paris-Match a publica
em primeira mão mundial.

Autor: Muniz Sodré. Categoria: estigmatização
O presente texto, também já analisado anteriormente, sob uma categoria criada pelo
autor desta tese, agora se encaixa na categoria estigmatização, sob a concepção de Muniz
Sodré, levando em conta que a mesma se relaciona a desqualificar o repertório civilizatório
dessa religião de matriz africana, marcando-o de forma negativa.

5.2.3 Associação pelos jornais do candomblé ao crime

Correio da Bahia de 16 de junho de 1990
[...] sempre que as circunstâncias ajudam, a polícia tem a tradição de transformar em
‘mistério religioso’ a sua própria incompetência de desvendar certos casos. E, o
sacrifício humano, envolvendo irresponsavelmente o candomblé, já virou um
cacoete da polícia baiana.

Autor: Muniz Sodré. Categoria: estigmatização
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Analisando o texto da matéria, que também já o fizemos anteriormente em outra
categorização produzida pelo autor desta tese, esta se encaixa na categoria estigmatização
concebida por Muniz Sodré, ao mostrar na sua redação ações atribuídas erroneamente a
religião do candomblé.
A Tarde de 19 de junho de 1990
[...] por ter incriminado o candomblé. Agenor afirmava que “Eu apenas disse que a
menina foi submetida a um ritual, o que está mais que evidente pelas circunstâncias
em que ela foi morta, inclusive a cabeça raspada ali mesmo. Mas ninguém está
dizendo que o ritual é de candomblé. Em nenhum momento eu disse isso. Estou
tranqüilo porque tenho como me defender das acusações e neutralizar o advogado
deles e pretendo, isto sim, investigar a fundo qualquer informação que receber para
elucidar o crime.

Autor: Muniz Sodré. Categoria: recalcamento
Autor: Fernando Conceição. Categoria: lúgubre
Para efeito prático, e evitar repetições desnecessárias, informamos que os textos aqui
apresentados já foram analisados em categorias registradas em outra oportunidade neste
trabalho de autoria do autor desta tese. Desse modo, esta matéria encaixa-se na categoria
recalcamento de autoria de Muniz Sodré e lúgubre de Fernando Conceição, sendo a primeira
por tratar-se de exposição que revela a concepção desqualificante do candomblé ao associar
atos criminosos a essa manifestação religiosa. E a segunda, ao ter o seu conteúdo inserido
numa temática ligada à morte, ao nefasto, ao sinistro.
Tribuna da Bahia do dia 19 de junho de 1990:

Menina do sacrifício não é Rita de Cássia - Um telefonema provocou reviravolta nas
investigações do crime do Parque de São Bartolomeu. O corpo encontrado pela
polícia, na última terça-feira, não é da garota Rita de Cássia Capistrano, 14, natural
de Riachão do Jacuípe, conforme cogitado por uma das suas tias a partir do
reconhecimento do cadáver no Instituto Médico Legal. Antonio Souza Ferreira, pai
da verdadeira Rita de Cássia, telefonou ontem à tarde para a 4ª. Delegacia de Polícia
informando que a garota havia retornado para casa, de onde desaparecera há 14 dias.
O depoimento de José Evangelista, 55, residente em Candeias e com quem a garota
mantinha romance, foi cancelado diante do novo fato.
O delegado Agenor Bonfim, responsável pelas investigações, não estava ontem à
tarde na 4ª. DP devido a uma reunião na Secretaria de Segurança Pública. Mas o
agente Emídio Silva Guimarães que atua no caso com ele, informou que o trabalho
volta à estaca zero. Os rumos que as investigações vão tomar a partir de agora
dependem do laudo cadavérico, ainda não divulgado pelos médicos legistas. Estão
dependentes, também, de novas queixas do desaparecimento de garotas da mesma
faixa etária da vítima do assassinato. Até o momento, a única queixa registrada tinha
sido da família de Rita de Cássia Capistrano, agora totalmente descartada.
MISTÉRIO
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Com a revelação de Antonio Souza Ferreira o assassinato da garota nas matas do
Parque de São Bartolomeu volta a ser encoberto pelo mistério. A partir de agora, a
polícia nem mesmo sabe por onde seguir com suas investigações. Se o delegado
Agenor Bonfim levar à frente suas propostas, poderá buscar informações até nos
terreiros de candomblé, pelo crime ter sido praticado em terreno considerado
sagrado e com as características de sacrifício de ordem religiosa. Desde a divulgação
do assassinato, membros do Movimento Negro Unificado reclamam da cogitação de
ter sido crime religioso.
Há oito dias da localização do corpo, as investigações não seguiram muito à frente,
devido a não conclusão do laudo cadavérico. A garota, com aparência de 15 a 16
anos, foi encontrada pela polícia com cordas prendendo o seu corpo às raízes de uma
jaqueira, trajando short azul e camisa preta, ela havia sido estrangulada e estava com
a cabeça raspada. Sua identificação só poderá ocorrer a partir da arcada dentária ou
impressões digitais, uma vez que o corpo está irreconhecível devido ao estado de
putrefação. Por esse motivo o delegado Agenor Bonfim não quis entregar o corpo à
família de Rita de Cássia, que acreditava ser ela a partir da cicatriz na perna,
identificada por uma tia.

Autor: Muniz Sodré. Categoria: estigmatização
Esta matéria desta feita se encaixa na estigmatização, segundo o que estabelece Muniz
Sodré conforme sua concepção de tratar da informação desqualificando o repertório
civilizatório do candomblé associando-o ao crime.
A Tarde de 14 de junho de 1990:
Um ritual macabro, e seguido do sacrifício de uma adolescente. É por esta lista que a
Polícia está investigando a estranha morte de uma jovem de, aproximadamente 15
anos, cujo corpo em estado de decomposição, foi localizado por populares no final
da tarde de terça-feira última num local de difícil acesso no Parque São Bartolomeu,
em Pirajá.

Autor: Muniz Sodré. Categoria: estigmatização
Autor: Fernando Conceição. Categoria lúgubre
Esta matéria desta feita sob a observação de Muniz Sodré e Fernando Conceição,
pertence às categorias de estigmatização e lúgubre por expor na sua redação uma afirmação
antecipada da tipificação do crime, e associá-la de forma indireta com o espaço de cerimônias
do culto afro, no que se pode caracterizar com estigmatização que é desqualificar os valores
civilizatórios de forma negativa. E o lúgubre, por estar na temática do mórbido, do fúnebre.
A Tarde em 16 de junho de 1990:
Membros de entidades afro-baianas e do candomblé da Bahia concederam uma
entrevista coletiva à imprensa ontem à tarde, para falar sobre o caso da jovem
encontrada morta no Parque São Bartolomeu. Eles pretendem mover uma ação
contra o delegado Agenor Bonfim, titular da 4ª Delegacia, por acharem que ele feriu
a Constituição Estadual ao atribuir o crime a pessoas ligadas ao candomblé.

Autor: Muniz Sodré. Categorias: estigmatização e recalcamento
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Autor: Fernando Conceição. Categoria: lúgubre
Este texto encaixa-se nas categorias de estigmatização, recalcamento e lúgubre. Como
afirmamos acima, a estigmatização está no fato da associação ao crime de aspectos desta
manifestação religiosa, o lúgubre por estar seu conteúdo relacionado ao sinistro, macabro, que
incita tristeza, e o recalcamento por ter o texto redigido de modo a impedir que se manifestem
aspectos identitários positivos de elementos dessa religião.
Diário de Notícias do dia 4 de dezembro de 1956
Terreiros de candomblé, fábrica de cadáveres – alcoólatras e espíritas mantêm lotado
o asilo de loucos - é um crime contra a dignidade humana, a exploração africana, em
nossos dias – curandeiros agem sob as vistas complacentes das autoridades.

Autor: Muniz Sodré. Categoria: recalcamento
Esta matéria, neste caso encaixa-se na categoria recalcamento, proposto por Muniz
Sodré, por não demonstrar aspectos que caracterizam positivamente elementos do candomblé.

5.2.4 Defesa

A Tarde do dia 9 de julho de 1951
“Roger Bastide protesta contra as reportagens de Clouzot – O sociólogo francês acusa
o cineasta, seu patrício, de sensacionalista que não exprime a realidade do culto afro-brasileiro
na Bahia”.
O repórter indagava sobre a discutível matéria de Clouzot, sendo que Bastide
respondera tratar-se de “[...] uma reportagem apenas sensacionalista, nela não encontrando
uma orientação científica”, acrescentando “[...] não crer na fidelidade do pai de santo que
prestara informações a Clouzot, nem mesmo a revelação de segredos em troca de dinheiro”.

Autor: Muniz Sodré. Categorias: estigmatização e recalcamento
O presente texto, conforme ocorrido com outros, já fez parte de uma categorização
anterior (categorias elaboradas pelo autor da tese). Neste caso, a mesma se encaixa nas
categorias de estigmatização e recalcamento, de autoria de Muniz Sodré. Como já visto, a
estigmatização atua desqualificando o repertório civilizatório, que nesse caso é o do
candomblé, abordando aspectos dessa religião através de uma conotação negativa. E o
recalcamento significa reter aspectos identitários positivos, no texto em questão, de
manifestações dessa religião afro-brasileira.
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5.2.5 Guerra Santa
A Tarde de 16 de agosto de 1989
[...] 80 sedes da Igreja Universal do Reino de Deus e todas na periferia de Salvador.
A Maioria delas em Itinga e até agora a Federação teve dificuldade em encontrar o
pastor Gilmar Teixeira, suposto articulador da famosa ‘passeata’ que acusara o
candomblé de assassinar crianças em seus rituais.

Autor: Muniz Sodré. Categoria: estigmatização
Autor: Fernando Conceição. Categoria: lúgubre
Esta categoria recebera a denominação de Guerra Santa, também se encaixa nas
categorias de estigmatização e lúgubre, ambas de Muniz Sodré e Fernando Conceição. A
estigmatização, como já visto anteriormente, significa a desqualificação do repertório
civilizatório afro-brasileiro, neste caso, em relação às religiões de matriz africana. E o
lúgubre, conforme afirmamos também anteriormente, é relativo a um conteúdo com a
conotação de sombrio, sinistro e medonho, retratados principalmente nas manchetes e
matérias policiais.

5.2.6 Igreja Católica versus candomblé e a Lavagem do Bonfim: as relações e os conflitos
do candomblé com instituições religiosas, políticas e civis nos jornais da Bahia
Jornal da Bahia de 13 de janeiro de 1965:
Adro fechado
As pessoas e autoridades presentes à lavagem foram unânimes em condenar a
atitude do Pároco da Igreja do Bonfim que há vários anos fecha o adro do templo,
impedindo a lavagem de suas escadarias sob o argumento de que a festa tem um
sentido pagão.
O Superintendente de Turismo, o Sr. Gumercindo Dórea, utilizou o sistema de altofalante da firma de publicidade ‘Propago’ para fazer crítica ao Pároco afirmando que
‘todos nós somos católicos e respeitamos a Igreja tanto quanto o Padre, mas não
entendemos a sua intenção de desprestigiar uma festa tradicional desrespeitando o
povo que acorre ao Bonfim para render suas homenagens ao Grande Padroeiro.

Autor: Muniz Sodré. Categoria: recalcamento
Como sabemos, esta categoria já constou de uma classificação anterior realizada pelo
autor desta tese e, neste caso, ela assume a categoria de recalcamento, segundo a concepção
de Muniz Sodré, se tratando da retenção de elementos positivos identitários, no texto em
questão, da religião do candomblé.
A Tarde do dia 29 de outubro de 1993
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[...] ‘A briga já foi iniciada entre a arquidiocese de Salvador e as entidades negras’,
não seria a primeira vez que ocorreriam estas contendas, mas desta vez, ‘em
entrevista coletiva, ontem à tarde, a diretoria do Ilê Aiyê condenou a atitude do
arcebispo de Salvador, cardeal dom Lucas Moreira Neves, que proibiu a realização
da missa em memória dos 20 anos da entidade dentro da Igreja do Rosário dos
Pretos, na próxima segunda-feira’.

Autor: Muniz Sodré. Categorias: recalcamento e negação
Esta matéria se encaixa nas categorias recalcamento e negação de autoria de Muniz
Sodré, onde o recalcamento é o ato de recalcar aspectos identitários positivos de elementos da
religião afro-brasileira, e a negação, o procedimento da mídia com tendência de ocultar a
existência do racismo, ou até mesmo considerar anacrônica esta questão.

5.2.7 Intolerância Religiosa

O jornal Diário de Notícias do dia 17 de agosto de 1978 veicula a seguinte matéria:
“Devotos de Omolu têm advertência na missa”. O padre Rubens Cardoso, pregador
oficial da missa festiva de São Lázaro, naquela oportunidade, garantia aos fiéis que lotavam o
tempo que: “não se pode servir aos dois senhores”, isto era dito aos ouvidos de um público,
[...] que ainda mastigavam pipocas, conseguidas durante as obrigações realizadas
pelas mães-de-santo, no cruzeiro em frente à igreja, que ficaram sem entender a
advertência e se entreolharam interrogativos, porque para eles São Lázaro e Omulu
se confundem e merecem a mesma reverência.

Autor: Muniz Sodré. Categorias: estigmatização e recalcamento
Conforme já declaramos a respeito de categorias anteriores, esta matéria se encaixa
agora no presente nas categorias de estigmatização e recalcamento de autoria de Muniz Sodré.
A estigmatização atua desqualificando o repertório civilizatório afro-brasileiro minimizando-o
ou abordando-o de forma folclorizante, neste caso, poderemos incluir algumas abordagens em
relação às religiões de matriz africana. E o recalcamento significa recalcar aspectos
identitários positivos de elementos da religião afro-brasileira.
A Tarde do dia 5 de julho de 1995. “[...] Padres viram no Olodum ligação com o demônio
[...]”.

Autor: Fernando Conceição. Categoria: lúgubre
Matéria analisada em categoria anterior de autoria do autor desta tese e, neste caso,
assume a categoria de lúgubre, segundo os parâmetros de Fernando Conceição, onde o
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sombrio e o maléfico se relacionam de forma depreciativa em relação aos cultos de matriz
africana, em matérias expostas na imprensa.

5.2.8 Mãe Stella

Tribuna da Bahia do dia 16 de outubro de 1987:
“O candomblé é uma religião e não um folclore”. Quanto aos sociólogos e
antropólogos, Mãe Stella condenava a metodologia utilizada por estes profissionais, pois
achava que “[...] eles não querem observar os aspectos sociológicos ou antropológicos da
religião, querem entrar logo nos preceitos, o que é perigoso, pois “não se deve mexer com
energias que não se conhece”. Para auxílio da sua tese faria sobre este assunto uma
comparação com o catolicismo: “[...] o leigo que quiser atuar como padre ou freira, sem
passar pela formação especifica, vai preso. Então, por que no candomblé, só porque é coisa de
gente mais humilde, tudo pode ser devassado? ”.

Autor: Muniz Sodré. Categoria: recalcamento.
E, finalmente, o presente texto jornalístico assume a categoria de recalcamento,
segundo os parâmetros estabelecidos por Muniz Sodré, que conceitua como sendo a não
exposição de aspectos identitários positivos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em virtude do material recolhido e analisado, do ponto de vista do aproveitamento das
matérias jornalísticas para a atividade didática recomenda-se um rigor crítico em relação às
mesmas por parte de professores e alunos evitando-se a proliferação de ideias e conceitos
errôneos sobre a religião de matriz africana, o candomblé. O mesmo cabendo para os leitores
do fato jornalístico sobre este assunto. A princípio, ficou evidente a preferência dos órgãos de
imprensa pelo assunto candomblé, examinando os seus mais diversos aspectos. Foram
constantes as matérias, embora não represente a unanimidade, nas quais os jornalistas
cometeram equívocos ou abordagens jornalisticamente deficientes.
Outro aspecto evidente nas matérias era que, para alguns repórteres, sob seu ponto de
vista, qualquer pessoa que pudesse ter uma provável vinculação com as práticas religiosas de
matriz africana era rotulada de “pai-de-santo” ou “mãe-de-santo”, universalizando e
vulgarizando esta categoria sacerdotal do candomblé, aplicando-a a qualquer indivíduo,
muitas vezes longe de ter qualquer vínculo com as práticas tradicionais africanas. Isto, fruto
do profundo desconhecimento dos elementos relativos a religiosidade de matriz africana.
Nas matérias analisadas há indicações de haver uma preferência baseada no lugar
comum e ampla divulgação do ambiente acadêmico, pelas Casas que tinham como referencial
de culto o modelo da “nação de Ketu”, sendo, portanto, as mais divulgadas. Tendo estas Casas
uma inserção mais acentuada na sociedade soteropolitana da época. Esta postura inaugurava
um ciclo de promoção recorrente e uma ampliação de prestígio das mesmas, na hipótese de
servir como modelo único no referente às ações de religião de matriz africana. Pode se
atribuir a este fato o desconhecimento da diversidade dos cultos de matriz religiosa africana
em Salvador.
Em relação ao relacionamento entre a imprensa de Salvador e o candomblé, constatouse uma crescente modificação na abordagem deste tema, revelando matérias mais
qualificadas, o que se presencia são mudanças das relações inter-religiosas, políticas e sociais
pertencentes a diversos contextos. Mudanças históricas ocorridas na sociedade baiana e até
mesmo as estratégias de afirmação e resistência promovidas pelos integrantes do candomblé
exigiram outro enfoque, como a absorção nos espaços do terreiro de integrantes da classe
média, inter-relações com o ambiente político, absorção nos seus quadros iniciáticos de
intelectuais, intercâmbios realizados com os espaços africanos e nacionais, ações que
elevavam o prestígio das lideranças religiosas excedendo aos espaços locais. Posturas essas
que refletiram na abordagem da imprensa. Assim é que, aquela postura anterior e arcaica de
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uma imprensa que entendia o candomblé como ações incivilizadas, ameaça ou barbárie, fora
gradativamente substituído por um outro texto que já promovia uma visão mais positiva do
candomblé, difundido inclusive por acadêmicos que publicara artigos sobre o tema nos
jornais.
Em um determinado momento, alguns jornalistas passaram a frequentar mais
intimamente os cultos, sendo que alguns se inseriram no ambiente do candomblé na condição
de iniciados, melhorando consideravelmente a abordagem jornalística por conhecer
informações básicas, saber escolher melhor as suas fontes e ganhar a confiança destas. A
aproximação de alguns jornalistas ao espaço sagrado do candomblé não seria apenas para
melhor usufruir do seu conhecimento, existindo inúmeros casos que não significaria apenas
frequentar e sim incorporar-se a uma qualificação religiosa, assumindo o candomblé como o
seu caminho religioso, sendo que outros se aproximavam desse ambiente por simpatia aos
seus aspectos mais variados, incluindo o cultural. Tornando-se apreciadores dos mitos,
procedimentos, inclusive da sua especial culinária.
Outro fato que se revelou nas matérias analisadas fora a presença de políticos,
merecendo destaque por parte de alguns jornalistas, por vezes, muito maiores que a própria
motivação da matéria. Como pode ser visto na matéria referente a inauguração da Praça de
Oxum, do Terreiro da Casa Branca, em que há a citação das presenças dos políticos no
evento, como o governador Antônio Carlos Magalhães, a prefeita Lídice da Matta, o exprefeito Manoel Castro e deputados, como por exemplo Haroldo Lima, noticiando os
discursos por eles proferidos.
As matérias jornalísticas que abordavam o mundo do candomblé permitem ao povo de
santo avaliar como os outros os veem através da interpretação do repórter, que de qualquer
modo, representa o olhar de um determinado corpo social. Por se tratar de uma abordagem
que envolve não apenas um determinado segmento étnico, como também a sua identidade
religiosa, ao repórter compete cobrir os fatos sem reforçar estereótipos e preconceitos. O que
se observa em matérias como aquela em que o repórter retrata os terreiros de candomblé como
“fábricas de cadáveres”, considera seus frequentadores como portadores de “mente doentia” e
os pais de santo como curandeiros. Outras matérias usavam em seus textos expressões como
“seita” e “fetichismo”, nomes depreciativos quando se referiam ao candomblé. Essas
expressões foram encontradas na matéria sobre o Pai Roxinho e a que se refere à senhora
Edite Apolinária, conhecida como Samba Deamungo.
Determinadas matérias poderiam ser fruto de uma postura marcada historicamente por
relações sociais preconceituosas, produtoras de um “senso comum” e perpetuadas pelos
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próprios órgãos da imprensa, por imaginar que determinados segmentos nascessem para
desempenhar papéis inferiorizados. Essa visão depreciativa se observa em matérias como a
que justifica o fechamento do adro da Igreja do Bonfim a supostos abusos cometidos no
espaço interno desse templo, registrado na matéria que tem por título Proibição.
A associação do culto a atos criminosos implicava numa redação de matérias em que
pela proximidade do crime com o espaço religioso o repórter incluía no texto jornalístico essa
relação, a exemplo da matéria que se referia a Flora Marques de Jesus atacada a facão depois
de ter saído do culto (terreiro de candomblé), e também podemos acrescentar a postura
habitual que identificava o candomblé como uma manifestação abusiva, com seus tambores
ruidosos, perturbador da tranquilidade da vizinhança, presente na matéria na qual o diretor da
casa de repouso do Retiro São Francisco é citado queixando-se na Delegacia de Jogos e
Costumes devido ao barulho de um candomblé das proximidades, que o repórter chamava de
baticum, ou seja, baticum é um termo pejorativo que se refere aos toques dos tambores
sagrados do candomblé, os atabaques.
Os jornalistas não seriam um mero relator de fatos e sim um reelaborador de
realidades e que por isso devem lidar criticamente com a notícia e com a realidade desde as
suas fontes. Uma matéria pode ser um elemento de reflexão social, onde lemos e construímos
um lugar a partir das nossas convicções reveladas em atitudes. O jornalismo se expressa
socioculturalmente através de três elementos fundantes: a ética, a técnica jornalística e a
estética. Efetivamente ele porta ideias, cria conceitos (ou preconceitos), organiza raciocínios
e, por se “imaginar portador da verdade”, impõe pontos de vista.
A imprensa, como uma das fontes de informação, é geradora de representações
poderosas, de formas valorativas ou não, através de argumentações. É um gênero discursivo
gerador de opiniões. No caso das abordagens sobre o candomblé, neste particular, uma
posição que expresse um juízo de valor de caráter negativo seria portador de prejuízos na
alimentação de preconceitos, ampliando visões distorcidas. Um exercício de objetividade e
melhor domínio do assunto a ser tratado, somados a uma postura que buscaria uma possível
imparcialidade, seriam elementos fundadores de uma ação menos danosa.
A mídia pode ser caracterizada com o que se chama de “estado de opinião”, onde os
discursos circulam e definem sujeitos, como espaço de ampla concentração simbólica que tem
relevância social e o poder de influenciar admiravelmente, podendo elaborar representações
idealistas e hegemônicas. No caso do candomblé, alguns jornalistas procuraram reforçar
ideias relacionadas com a “barbárie”, “primitivismo” e “folclorização”, onde segmentos
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sociais se alimentam desses estereótipos que aparecem nos jornais e assumem características
mais amplas.
Livrando-se de uma visão onde alguns o definem, simplesmente, como uma
mercadoria à procura de um comprador, um jornal exerce uma função pública e social
difundindo informações, opiniões e entretenimento. Contudo, apesar destas ações, o jornal é
também uma mercadoria e, para tanto, é preciso vendê-lo. Esta freguesia se estabelece através
da confiança dos seus leitores e a credibilidade dos seus anunciantes, daí que a escolha de
uma notícia também é uma estratégia de vendas.
Mas, o que desejam saber os leitores? Informações, pois para considerar-se um
cidadão pleno o homem contemporâneo necessita de fontes informativas seguras, que lhe
permita saber o que se passa, para firmar juízo de valores sobre estes acontecimentos e
orientá-lo para a vida. Do ponto de vista dos que são notícias é importante uma visão mais
correta possível de um fato, daí ser imperioso o repórter conhecer ou procurar capacitar-se
sobre o assunto ao qual deverá apurar. Atribuímos a qualidade de uma visão correta de uma
notícia como o resultado do empenho do jornalista na apuração dos fatos, buscando as mais
variáveis fontes que lhe proporcionem uma proximidade, a mais possível, da verdade.
Em se tratando de reportagem sobre o candomblé, muitas vezes é visível um
conhecimento parcial do repórter que implica na escolha das fontes e na impossibilidade de
saber da credibilidade de tais informações sobre este tema, o que por certo ocasionará, se ele
não busca capacitar-se para realização desta tarefa, em uma matéria carente de qualidade
informacional.
Em relação a este fato, a imprensa moderna não se encarrega só de noticiar, mas
também proporcionar ao leitor uma explicação plausível. Com o propósito de colaborar com o
leitor a compreender melhor o significado do que se lê, é necessário um bom texto
jornalístico, sendo a notícia a matéria-prima dos jornalistas, somente depois de conhecida é
que o assunto pode ganhar relevância, comentários, interpretação e pesquisa, deste modo a
notícia deverá ser geradora de credibilidade.
Destacando o potencial da informação jornalística, o fato é que a maioria dos leitores
tem absoluta confiança no que lê, às vezes gerando questionamentos, para o leitor o jornal
representa a verdade. Motivado por esta credibilidade, a preocupação do repórter deverá ser a
de apresentar notícias bem apuradas, onde o profissional da imprensa deve ter a preocupação
da correção. A atenção deve ser absoluta para a responsabilidade do jornalista no registro das
matérias, levando em conta o poder destruidor de reputações de uma notícia infundada. O
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jornalista deverá demonstrar, na revelação dos fatos, dentro das suas possibilidades, possuir
uma ampla bagagem de conhecimentos auxiliares no campo cultural, social e histórico.
Quanto à imparcialidade, admitimos a dificuldade da sua perfeita aplicação, embora
seja uma meta a atingir, alguns autores consideram a imparcialidade um mito. O jornalista na
busca da imparcialidade deverá agir ouvindo os diversos lados da questão, fornecendo aos
leitores a base para que ele, o leitor, possa optar que versão apoiar, mas isso não significa que
o jornalista não deva opinar, compete também ao jornalista argumentar, inclusive,
apresentando todas as versões possíveis a fim de fundamentar a sua própria opinião. Dessa
forma, o jornalismo revela-se na técnica de investigar, arrumar, referenciar e distinguir as
circunstâncias, mas quando buscadas de forma irrelevante ou impertinente, teremos um
jornalismo de superfície, sem o necessário aprofundamento.
A circunstância é um mergulho vertical na busca de pequenos detalhes que compõem
a realidade, cujo princípio se assemelha com o da tônica da escola de historiadores reunidos
em 1922, em torno dos Annales, na França. Esta trocara a tradição determinista e factualista
pelo procedimento de debruçar-se sobre as situações frequentes no cotidiano que se tornou
lapidar sobre a época e as próprias forças da história. Ao levar em conta esta premissa
investigatória, diremos que o jornalismo é primo da historiografia, pois quando se pratica um
deles com eficiência, chegamos, inevitavelmente, ao outro.
Ao contrário da vocação natural, fundamental no jornalismo, que é apresentar uma
informação mais completa possível de modo a garantir a compreensão do leitor, a
incompreensão gera uma demanda maior por mais informações. Desse modo, o repórter deve
dar ao leitor um repertório de informações necessárias para que o fato noticiado ganhe sentido
e utilidade.
A capacidade de contar um fato através de um texto jornalístico, mesmo sendo uma
narração seletiva feita pelos profissionais da imprensa, deverá estar direcionada ao fato
original, evitando procedimentos que impliquem em omissão, sonegação, submissão ou
redução, negando ao leitor a capacidade de compreensão do fato e do mundo. O que irá
recuperar a sua capacidade de ser compreendida pelos leitores, onde os fragmentos fazem
sentido, estes “fragmentos”, um complexo de fatos constituintes da notícia, só adquirem
sentido se pensarmos neles segundo a sua historicidade,
Estas observações têm a intenção de contribuir para uma maior reflexão sobre a
cobertura da imprensa, em especial, quando ligada às matérias sobre a vertente religiosa de
matriz africana. O que se quer é contribuir para aprimorar a estrutura analítica e histórica das
matérias jornalísticas, somadas a uma postura prioritariamente noticiosa.
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Ao identificar o jornalismo como um primo bem próximo do oficio do historiador,
segundo alguns intelectuais, ressalta-se que na análise das matérias produzidas sobre o
candomblé pela imprensa em Salvador/ Bahia, pode-se também desvelar sua ação como fonte
histórica no particular da trajetória realizada pelo povo-de-santo na sociedade soteropolitana,
revelando nas análises destes textos as lutas desta gente, não só para a consolidação deste
modelo de culto de base africana, como também os mais diversos desafios que ameaçaram a
sobrevivência desta forma religiosa, vindos de vários segmentos, que nos faz identificar o
candomblé como uma religião “fundamentalmente de resistência” e, ao que parece, assim
sempre será, até que tenhamos uma sociedade verdadeiramente democrática, multicultural e
tolerante.
As matérias aqui trazidas, longe de ser um mosaico de fatos isolados, dispersos, elas
traçam perfeitamente a odisseia do povo negro ou mestiço, em particular no referente à
inserção destes povos no âmbito das religiões de matrizes africanas. Cada episódio aqui
citado, singularmente serviria de sinalizações para aprofundamentos futuros.
A etapa final da atividade jornalística consiste em expressar um pensamento, o
jornalista vive o seu cotidiano enunciando, parabolizando, cronicando, individualizando,
generalizando, definindo, montando tendências, compondo perspectivas, rejuntando o
passado. O jornal é um momento da história de um país, o acervo da nossa memória, uma das
fontes documentais das nossas vidas na construção da relação histórica entre a imprensa de
Salvador/Bahia e o candomblé. É importante apresentar como sujeitos os jornais de uma
determinada época, além da produção jornalística de então, caracterizando de onde falam, ou
seja, demarcando a sua condição de representantes de determinados segmentos da sociedade,
em alguns casos associados ao pensamento das elites, destacando-se o que eles falam, isto é,
os seus conteúdos textuais levando em conta um público leitor que se diferencia em virtude do
interesse deste, em ter como instrumento de relação social a informação.
Registra-se como importante a evidência do contexto onde essa atividade jornalística
se realize. Poderíamos destacar os seguintes estágios, que representa conjunturas
dessemelhantes: recorta-se os anos de 1950, cenário no qual as forças nacionais estão
empenhadas na incorporação de direitos, perseguindo as reformas de base e a melhoria na
qualidade da educação, da saúde e da perspectiva agrária, entre outras metas. Se levarmos em
conta o tempo que se estabelece dos meados da década de 1960 até 1985, cenário doloroso e
restritivo com a implantação da ditadura militar, experimenta-se nesse período ações de
censura, silenciamento, morte e tortura dos elementos ligados aos movimentos sociais, como
também a segmentos religiosos.
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Segue-se a retomada das lutas e a construção de movimentos corajosos que lutavam
contra a cruel ditadura em busca de conquistas políticas, sindicais, direitos individuais e
coletivos que, através da luta incessante do embate político, experimentaria a
redemocratização. O período que vai de 1985 a 1995, trazendo o empenho para a
reorganização sindical, religiosa e política, estabelece empenhos para efetivas conquistas no
campo dos direitos constitucionais. É considerando esta perspectiva de tempo, que se efetua
em Salvador, na Bahia, que se verifica através das matérias jornalísticas as defrontações entre
direitos, a prática religiosa de base africana e setores repressores da elite de então.
Na Bahia, em especial em Salvador, vislumbram-se os mais variados contextos onde
as relações entre o sagrado, neste caso os embates entre o candomblé e os outros segmentos
religiosos, se dão na tentativa de, ao menos, reduzir o crescimento das estruturas religiosas de
base africana. A elite utiliza-se das mais variadas estratégias onde o noticiário jornalístico, por
vezes, presta apoio a estas ideias repressoras, preconceituosas e, por vezes, racistas.
Atribuímos como importante contribuição desta tese o legado deixado em favor
daqueles que pretendem compreender a complexidade da matéria jornalística, através da
observação de conteúdos teórico-metodológicos aqui expostos e experimentados. Destaque
especial cabe ao assunto educação. Todo esforço e empenho para a produção da presente tese
deveu-se à possibilidade de produzir um elemento de reflexão e indicador da possibilidade da
produção de matérias jornalísticas imbuídas da notificação coerente com as atividades
relacionadas às religiões de matrizes africanas, em especial o candomblé. Presumo que este
texto poderá fornecer pistas para a produção de matérias de melhor qualificação na
inauguração de um novo tempo histórico, no qual o que se aborda em relação ao candomblé
seja não menos que verdadeiro.
Por outro lado, as reflexões produzidas sobre a qualificação das matérias jornalísticas
em relação ao candomblé, no âmbito de uma ação educacional, servirão para que os usuários
dessas informações na escola, professores, pedagogos, alunos e outros, tenham o cuidado de
agir de forma crítica a tudo que for publicado e trazido para o ambiente educativo sobre este
tema. O candomblé não deverá ser ensinado nas escolas, mas a sua significação constituinte
civilizatória negra, principalmente na Bahia, que nos define em uma baianidade diferenciada,
com repertório riquíssimo de elementos, seria um tema adequado no âmbito da Lei 10.639/03
que versa sobre o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana. Aplicado em sala de
aula aos profissionais e estudantes do campo da comunicação, este trabalho por si só permite
uma reflexão profunda sobre o fazer jornalístico, que leva em conta a presença africana no
Brasil. Axé!
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ANEXO B – PRODUÇÃO JORNALÍSTICA / FOTOGRÁFICA
DO “CASO CLOUZOT”
Imagem 1 – Reportagem da Paris Match/ Henri-George Clouzot

Fonte: Revista Paris Match, 12 de maio de 1951
Crédito da imagem: Clouzot

