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deram a nota máxima no cortejo do quarto 
centenário e regressaram, em seguida, à 
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Orientador: Prof. Dr. MILTON ARAÚJO MOURA 
 
 
 

RESUMO 
 
 

Analisa-se o processo de turistização da Festa da Irmandade de Nossa Senhora 
da Boa Morte, sediada em Cachoeira, Bahia, a partir da década de 1970, assim como as 
rupturas e justaposições causadas pelo advento e impacto da indústria turística na 
referida dinâmica. As determinações de apoio dos órgãos oficiais de turismo, 
comprometidos com a revitalização sócio-econômica do Recôncavo, somadas à 
participação de artistas, intelectuais e comunidade, proporcionaram à Irmandade parte 
considerável do apoio necessário para a sua revitalização e conseqüente exposição como 
referencial de atuação sócio-histórico-cultural de relevante atratividade turística. 
Partindo de uma descrição geográfica da cidade heróica de Cachoeira – por sua 
resistência às tropas portuguesas, durante o processo de Independência do Brasil -, na 
tentativa de apresentar o locus no qual está inserida a Irmandade e sua Festa, passando 
por uma descrição criteriosa da relevância historiográfica da Boa Morte, seus ritos, 
hierarquia, dupla-pertença, teias e redes de sociabilidade, missão, visão de mundo que 
justifica o ato de festejar a morte como ato de (re)ligação do homem com os Santos e 
Orixás. Na seqüência, estuda-se a atuação dos diversos agentes externos, respeitando as 
fases e a natureza da intervenção: de um lado, a intervenção governamental, oficial e 
institucional; de outro, o apoio e interação com artistas e demais segmentos da 
sociedade. Por fim, aborda-se a atividade turística desenvolvida e estimulada pelos 
gestores do turismo no Estado, enfocando-se especialmente os dados coletados na 
pesquisa de campo. Pôde-se evidenciar, na Festa da Boa Morte, o desenvolvimento do 
turismo cultural em suas várias micro-segmentações: histórica, étnica, religiosa e 
científica. 

 

 
Palavras-chave: Irmandade da Boa Morte; Recôncavo; Bahia; cultura; turismo. 
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ABSTRACT 
 
 

The object of this research is the process of turistization of the Party of the 
Sisterhood of Our Lady of the Good Death, headquartered in Cachoeira, Bahia, from the 
decade of 1970, as well as the ruptures and juxtapositions caused for the advent and 
impact of the tourist industry in the dynamic related one. The determination of support 
of the official agencies of tourism, compromised with the partner-economic 
revitalization of the Recôncavo -, added to the participation of artists, intellectuals and 
community, had provided the Brotherhood the necessary support for its revitalization 
and consequence exposition as a reference of partner-description-cultural performance 
of excellent tourist attractiveness. The research begins with a geographic description of 
the heroic Cachoeira city – for its resistance to the portuguese troops, during the process 
of Independence of Brazil -, in the attempt to present locus in which she is inserted the 
Brotherhood and its Party, passing for a criterious description of the historiografic 
relevance of the Good Death, its rites, hierarchy, pair-belongs, web and nets of 
sociability, mission, vision of world that justifies the act of festejar [to make party] the 
death as act of (re)liaison of the man with Saints and Orixás. In the sequence, the study 
of the performance of the diverse external agents, respecting the phases and the nature 
of the intervention: On the one hand, the governmental, official and institutional 
intervention; on the other hand, the support and interaction with artists and too much 
segments of the society. Lately, the study of the tourist activity developed and 
stimulated by the managers of the tourism in the State, including the analysis of the data 
collected in the research of field, where if it could evidence the existence, in the Party of 
the Good Death, of the cultural tourism in some micron-segmentations: historical, 
ethnic, religious and scientific. 
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1   INTRODUÇÃO  

 

 

 

A Bahia, nas últimas décadas, definiu a atividade turística como uma das 

prioridades para o seu desenvolvimento econômico-social. Amparada na diversidade de 

suas belezas naturais, no seu amplo patrimônio histórico-cultural e numa série de ações 

de marketing e infra-estrutura, ocupa, nacionalmente, posição privilegiada em se 

tratando dos crescentes números e estatísticas do receptivo nacional e internacional. 

 

Dos atrativos turísticos localizados no Estado, a região fisiográfica conhecida 

como Recôncavo Baiano constitui-se como uma das áreas de maior potencialidade. Sua 

importância historiográfica advém da participação de seus filhos nas lutas pela 

Independência da Bahia, da riqueza de seus antigos “Barões” do açúcar e do segundo 

acervo arquitetônico baiano em estilo barroco. Além destes, podem-se citar uma extensa 

listagem de manifestações artísticas e culturais, como o samba-de-roda, os mandus e 

boa parte dos terreiros de Candomblé. Inclusa neste caleidoscópio simbólico-humano, a 

Irmandade de Nossa Senhora da Morte – ou Irmandade da Boa Morte, ou simplesmente 

a Boa Morte –, objeto deste estudo, aí se localiza. 

 

Sediada na cidade histórica de Cachoeira, a Irmandade da Boa Morte é uma das 

confrarias religiosas mais antigas e importantes do país. Fundada em Salvador no início 

do século XIX, atravessou a temporalidade escravocrata e suas reminiscências “se 

fazem presentes” com muita altivez e habilidade para a negociação de sua 

territorialidade. 
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Entre as dinâmicas sócio-culturais existentes em Cachoeira, as festividades da 

Irmandade da Boa Morte, realizadas em agosto, proporcionam considerável repercussão 

midiática nacional e internacional.   

 

O encanto e interesse acadêmico pela Irmandade da Boa Morte surgiu quando 

pesquisava (Especialização em História Social e Educação – UCSAL, 2003) a confraria 

pelo viés da musicalidade de sua Festa. Vale ressaltar, desde já, que a Boa Morte não é 

uma confraria e irmandade nos moldes tradicionais, e sim uma instituição autônoma de 

devoção à Nossa Senhora da Boa Morte e Glória – com amplos desdobramentos 

simbólicos.  

 

Nesta investigação, há constante interface entre as duas Linhas de Pesquisa do 

Mestrado em Cultura e Turismo UESC/UFBA, uma vez que se propõe a investigar a 

Irmandade da Boa Morte como produto do turismo cultural no Estado, em sua 

formatação, enquanto atrativo com aspectos sócio-culturais. 

 

Analisar o processo de turistização da Festa da Irmandade da Boa Morte é o 

objetivo geral desta pesquisa. Dentre os objetivos específicos, estão: avaliar os aspectos 

da turistização da Festa que se referem, mais diretamente, à Irmandade; descrever as 

formas de intervenção dos agentes externos; e identificar os fatores motivacionais dos 

turistas que freqüentam a Festa, no sentido de construir uma tipologia deste segmento.   

 

A estrutura da pesquisa está disposta em quatro momentos distintos, 

correspondentes aos capítulos desta Dissertação.  

 

O Capítulo 2, intitulado A cidade, contém uma breve exposição de aspectos 

como a situação geográfica, passagens históricas e o quadro sócio-econômico do 

município de Cachoeira.   

 

Na Capítulo 3, Memória, tradição e legado cultural, o estudo da Irmandade 

pelo viés da memória, demonstrando sua relevância histórica e aspectos de sua atuação 

sócio-cultural, suas teias de significações e referenciais simbólicos que vêm situá-la, até 

os dias atuais, como referência em se tratando do Recôncavo. 
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O Capítulo 4, Intervenção, trata de estudar a atuação dos diversos agentes 

externos na dinâmica da Festa. A divisão deste capítulo respeitará as fases e a natureza 

dos agentes na intervenção: de um lado, a intervenção governamental, oficial e 

institucional; do outro, o apoio e interação com os artistas e outras personalidades 

singulares. As duas vertentes foram fundamentais no soerguimento da instituição que, à 

época, parecia não divisar alternativa ao fechamento de suas portas e à interrupção de 

suas atividades.  

 

Não estão sendo considerados, aqui, colaboradores recentes como a Fundação 

Palmares – a partir de 2004 -, considerando que não têm participação nas mudanças 

ocorridas com a Festa da Boa Morte no período compreendido por esta pesquisa.  

 

No Capítulo 5,  Turistização, estudam-se os fatores turísticos relacionados à 

Festa da Irmandade da Boa Morte; observam-se criticamente as conseqüências do 

turismo para a Irmandade e comunidade local e analisa-se a forma como está se 

desenvolvendo o turismo e, sobretudo, como se relacionam o fator econômico e os 

aspectos historiográficos e memoriais. Neste sentido, é importante atentar para as 

motivações e nível de conhecimento dos turistas em relação à Irmandade, seu 

patrimônio e legado cultural. Apresenta-se uma tipologia do turista encontrado na Festa 

a partir tanto do método de construção tipológica, como da aplicação sistemática, 

minuciosa e criteriosa de questionários. 

 

Por turistização, turistificação ou turismificação, entende-se “o modo pelo qual 

as potencialidades se circunscrevem a um processo de planejamento que objetiva 

convertê-las, material ou simbolicamente, em recursos e produtos predominantemente 

destinados ao consumo turístico” (BENEVIDES, 2002). 

 

Por fim, tecem-se considerações e sugestões no tocante ao panorama atual da 

Irmandade da Boa Morte, uma vez que a utilização constante e discutível de sua Festa 

como um dos principais produtos turísticos da região tem evidenciado aspectos 

preocupantes devido à postura dos órgãos públicos quanto à cultura de sua população: 

desprezo, comércio ou baixa sensibilização.  
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Dentre as duas hipóteses consideradas neste estudo, a primeira é que a 

turistização da Festa da Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte, município de 

Cachoeira, Bahia, é a resultante de uma série de práticas e ações que se embasam em 

dois alicerces: o primeiro é a relevância memorial, identitária e historiográfica da 

confraria; o segundo está nas intervenções oferecidas pelos órgãos governamentais, 

artistas e comunidade a partir do ano de 1970. A segunda hipótese é que a Festa da Boa 

Morte vem se constituindo como o espaço em que diversos segmentos sociais locais 

divulgam seus produtos, inclusive turísticos.  

 

Dentre as várias formulações conceituais de turismo, buscou-se trabalhar com 

aquela que melhor parece se adequar aos objetivos desta pesquisa. Para tanto, 

considerou-se o turismo como prática sócio-econômica-cultural aliada a fatores como 

hereditariedade e legado cultural, tendo como potencialidade o produto turístico 

(MARUTSCHKA, 2000).    

 

Na discussão contemporânea sobre cultura, observa-se que os autores preferem 

não definir o que seja a própria cultura. Mesmo assim, o uso freqüente do termo, bem 

como a importância central da cultura no âmbito das ciências sociais, inclusive as 

chamadas ciências sociais aplicadas, vem demandar uma referência. É neste sentido que 

cabe indicar que a concepção de cultura aqui utilizada é aquela de Geertz (1989, p.15), 

segundo a qual o homem está indissociavelmente ligado aos significados, símbolos e 

suas teias de relações e análise.  

 

Para a conceituação de turismo cultural, as afirmativas de Moletta (2001, p.9) 

mostraram-se especialmente oportunas aos efeitos dos objetivos desta pesquisa, pois 

associam este segmento da atividade turística com fatores sociais integrados nas artes, 

na história, religiosidade e legado cultural.     

 

No âmbito das discussões acerca da relação existente entre turismo e patrimônio 

cultural, e que são muito bem evidenciadas junto à Irmandade da Boa Morte, utilizou-se 

a definição de Lucas (2004, p. 6), dada a sua amplitude conceitual que abarca a 

promoção dos aspectos socioculturais como fatores motivacionais para a atividade 

turística. 
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A Irmandade da Boa Morte, como dinâmica que perpassou séculos e gerações – 

e ainda em atividade –, pode ser compreendida como legado cultural, uma vez que 

transmite às novas gerações parte de seus conhecimentos, história, tradição e costumes. 

Sendo assim, é elemento identitário mantenedor da memória coletiva (BARRETO, 

2000). 

  

Para esta investigação, também serão considerados estudos sobre tradição 

segundo a qual, algumas tradições estão fincadas em critérios como repetição e 

invariabilidade (HOBSBAWN, 1997). Considerando que a Irmandade da Boa Morte 

absorveu e adaptou-se ao fenômeno da massificação turística de sua Festa sem que 

houvesse comprometimento de sua devoção e ritualística, os aspectos tradicionais se 

mantiveram consideravelmente. 

 

A compreensão da memória da Irmandade da Boa Morte, neste estudo, é 

relevante, por se tratar de uma corporação feminina acerca da qual existe pouca 

documentação. Não bastasse, sofreu perseguições nos primeiros anos, mudando-se para 

o Recôncavo, onde, por décadas, não teve sede ou endereço fixo. Sendo assim, será 

considerada a definição de Tuan (1983), pela qual a memória é responsável pelas 

alegrias mais intensas e a subjetividade dos significados de cada dia deve ser 

multiplicado “por todos os dias anteriores”. 

 

Aspectos como a dupla vinculação religiosa da Irmandade da Boa Morte, tanto 

ao catolicismo como à tradição dos orixás (aqui chamada, de forma mais simples, de 

candomblé) remeterão parte das discussões conceituais aos estudos sobre identidade 

cultural (HALL, 2004). O estudo dos processos de hibridação ocorridos em torno da 

Boa Morte, nestas últimas décadas, não pode olvidar, desta forma, o tratamento de 

trânsitos culturais, de emblematizações, essencializações e suas relativizações 

(CANCLINI, 2003). 

 

Para a configuração documental da memória, como elemento constituinte do 

sentimento de identidade, os estudos de Michael Pollak (1992), acerca de memória e 

identidade social nortearão esta parte da pesquisa, uma vez que utiliza a história oral 

como suporte documental-historiográfico de evocação do passado. Nesta investigação, 
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as atuais vinte e uma irmãs da Boa Morte se tornaram depoentes de parte de suas 

experiências de vida relacionadas à Irmandade.    

 

No capítulo Turistização, utilizar-se-á uma tipologia para o enquadramento dos 

turistas em categorias baseadas nos fatores motivacionais, mediante tabulação das 

informações obtidas através dos questionários aplicados durante a Festa de 2004. 

 

A relevância das Irmandades, tanto de matriz branca como de matriz negra, e 

suas definições conceituais serão disparadas por intermédio das obras e estudos do 

historiador João Reis (1991) e do antropólogo Renato da Silveira (2002). 

 

Para a compreensão da posição da Irmandade da Boa Morte – enquanto produto 

turístico – no contexto da evolução do turismo baiano, estudou-se a obra de Queiroz 

(2002), que apresenta a história desta atividade no Estado. Complementar a este estudo, 

faz-se a análise do documento intitulado “Plano de Turismo do Recôncavo” – PTR -, 

lançado na década de 1970. 

 

Para esta investigação, o recorte mais definidor é de natureza temática, de 

preferência ao temporal. Depreende-se, desta opção metodológica, que não se trata 

propriamente de uma pesquisa historiográfica no sentido clássico da palavra. Isto, longe 

de escamotear a importância da historiografia neste tratamento, vem situá-la como 

suporte epistemológico. A pesquisa tem caráter qualitativo e quantitativo, posto que 

descreve situações em que se pode compreender a relevância historiográfica da 

instituição investigada, suas teias de relações e os fatores étnicos e culturais, associados 

a dados estatísticos, etc. 

 

A observação participante foi realizada antes, durante e depois das Festas de 

2004 e 2005. Ainda assim, para atender aos objetivos foram realizadas doze viagens ao 

município de Cachoeira, no período de março de 2004 a setembro de 2005. Foram 

utilizados também os depoimentos e dados recolhidos para a Monografia de 

Especialização em História Social e Educação (UCSAL, 2004) intitulada “A Festa e a 

Música na Boa Morte”. Vale ressaltar que, no período de observação participante, se 

criaram laços de confiança com as irmãs, fundamentais para os futuros depoimentos. 
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A área estudada corresponde à sede do município de Cachoeira, no Recôncavo 

Baiano, onde se situa a Irmandade da Boa Morte. Este município possui inúmeras 

vantagens naturais e histórico-culturais propícias para a atividade turística, porém sua 

rede de hospedagem é pequena. Segundo levantamento realizado especialmente para 

pesquisa, há quatro pousadas de pequeno porte, um hotel fazenda e um hotel de médio 

porte. Os equipamentos e serviços complementares à atividade turística também 

apresentam porte modesto, uma vez que o município apresenta sérios problemas de 

infra-estrutura. Este levantamento do trade encontra-se no capítulo 4. 

 

Cachoeira possui o segundo acervo arquitetônico em estilo barroco do Estado. 

Entretanto, residências, prédios públicos, como a Santa Casa de Misericórdia, igrejas e 

capelas que datam suas construções a partir do século XVI não ostentam ainda placas 

informativas que orientem/informem o turista e o residente.  

 

A cidade apresenta poucos momentos de considerável freqüência turística. O 

maior deles é o da Festa da Irmandade da Boa Morte, realizada em agosto, atraindo 

pessoas de diversas partes do Brasil e do mundo. Igualmente importante é a Festa de 

São João, que antecede em dois dias à comemoração da Independência de Cachoeira, 

evento de importância singular no desenvolvimento das lutas pela independência 

político-institucional da Bahia, no biênio 1822-23.  

 

Os dados desta pesquisa foram levantados através de fontes primárias e 

secundárias. Para esta última, procedeu-se a uma pesquisa bibliográfica e documental. 

Conforme GIL (2000, p.62), “Em muitas situações, não há outra maneira de conhecer os 

fatos do passado se não com base em dados bibliográficos”. Boa parte dos documentos 

relativos à pesquisa e pertencentes à Irmandade da Boa Morte foi perdida, danificada e 

roubada.  

  

Considerável parcela de informações foi coletada por meio de pesquisa 

documental, tais como atas, livros de visitas, arquivos públicos, decretos, cartas, etc. A 

natureza da informação aqui adquiriu caráter fundamental, uma vez que possibilitou ao 

pesquisador uma eficaz e cuidadosa sistemática de estudo dos mesmos, tentando, desta 

forma, agregar fatos e informações originais e de respeitável descoberta acadêmico-

científica. 
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Ainda quanto às fontes primárias, o levantamento desta se dará através de 

pesquisa de campo, entrevistas estruturadas e semi-estruturadas e da história oral, onde 

segundo Freire e Pereira, 

  

(...) a história oral pode constituir uma excelente técnica para se efetuar um 
primeiro levantamento de questões, sobretudo em áreas e localidades ainda 
pouco exploradas, onde os dados são escassos ou inexistentes.[...] O 
documento oral representa grande potencial para a revisão de interpretações e 
a formulação de novas teorias, na medida em que é capaz de fazer emergir 
novas questões e novos campos de investigação (2002, p.123). 

 

Paralelo à atividade de observação participante, foi produzido um amplo registro 

fotográfico – cerca de 400 fotos - dos rituais da Festa, do cotidiano das irmãs, de parte 

dos serviços turísticos oferecidos e das personalidades e artistas presentes à Festa, a fim 

de atingir os objetivos propostos por esta investigação.  

 

Com a finalidade de escolher o universo desta pesquisa, foi desenvolvido um 

estudo exploratório junto à Irmandade da Boa Morte, procurando analisar a turistização 

de sua Festa e sua própria reestruturação. Desta forma, o universo escolhido – residentes 

economicamente ativos - está diretamente relacionado ao fenômeno pesquisado. 

   

Os tipos de questionários utilizados se basearão numa amostra não-probabilística 

por julgamento ou intencional, respeitando as estratégias selecionadas e a serem 

aplicadas. A opinião da população selecionada será relevante para a análise de como se 

deu o processo de turistização da Festa da Boa Morte. A escolha da amostra não-

probabilística por julgamento é técnica, uma vez que a população a ser investigada 

também se encontra devidamente demarcada.  

 

A população pesquisada está dividida em três segmentos, e cada um destes terá 

seu formulário específico: No primeiro, as 21 irmãs da Boa Morte – entrevista semi-

estruturada, seguindo a hierarquia interna; no segundo os turistas em pleno período da 

Festa – entrevista estruturada, via formulário previamente produzido e testado; por 

último, a comunidade local Cachoeirana - entrevista semi-estruturada - que estará 

subdividida em comerciantes, o trade, residentes e poder governamental. 
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O questionário para o segmento turista foi aplicado por uma equipe bilíngüe – 

coordenada e treinada pelo autor da pesquisa. Neste caso, a amostra é não probabilística 

por exaustão – onde foram produzidas 325 entrevistas. Para os demais segmentos da 

população escolhida, o próprio pesquisador/mestrando fará as entrevistas e coleta dos 

dados. Para a pesquisa através de questionários, respeitou-se a seqüência clássica de 

preparação, teste, aplicação, tabulação e interpretação dos dados. Os resultados e análise 

da amostragem estão apresentados no capítulo 4. 

 

Para se chegar a este número – 325 entrevistados -, foram consideradas as 

informações dos Srs. Valmir Pereira dos Santos - “afilhado” e administrador da 

Irmandade há mais de dez anos, uma vez que não há dados oficiais sobre a Festa -, e 

Antônio Moraes Ribeiro – Secretário Municipal de Cultura e Turismo de Cachoeira e 

funcionário da Bahiatursa há 30 anos. Segundo estes colaboradores, os primeiros dias 

são “de movimento fraco, porém crescente. No terceiro dia da Festa da Boa Morte, 

Cachoeira recebe “oito a dez mil pessoas”. Esta disposição de números na Festa foi 

confirmada pela Polícia Militar de Cachoeira. Sendo assim, 325 questionários 

representam algo em torno de 4,0% da população do segmento turista, o que 

corresponde a um percentual razoável para análise.            

 

Além do método exploratório – coleta de dados –, utilizou-se nesta pesquisa o 

método descritivo, pois se trata de analisar o que aconteceu com a Irmandade da Boa 

Morte, principalmente a partir da década de 1970. Outro método a ser trabalhado é o 

descritivo estatístico, visando a atender às reais necessidades quantitativas da pesquisa.   

 

 

       



 

 

 

 

 

 

 

2   A CIDADE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(...) Foi a Bahia que nos deu alguns dos maiores 
estadistas e diplomatas do Império; e os pratos 
mais saborosos da cozinha brasileira em lugar 
nenhum se preparam tão bem como nas velhas 
casas de Salvador e do Recôncavo. 

 
  Gilberto Freyre 

 
 
 
 

A Bahia é uma referência fundamental da cultura 
brasileira. Não dá para pensar o Brasil fora disso. 
A Bahia é célula-mater; é celeiro, é matriz. E há 
coisas demais que precisam ser feitas lá. O 
Recôncavo, por exemplo, não sai da minha 
cabeça. Penso que está na hora do Recôncavo 
baiano ser objeto de foco cuidadoso, de uma 
atenção carinhosa e de uma ação objetiva por 
parte do Ministério da Cultura, em parceria com 
o Governo Estadual e os Governos Municipais 
da região. 
 

 
        Gilberto Gil 
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2.1   A SITUAÇÃO GEOGRÁFICA  

 

 

 

A histórica cidade de Cachoeira, reconhecida pela beleza arquitetônica e 

importância historiográfica no âmbito nacional, está situada há 110 km de Salvador. 

Atualmente, o município apresenta área bem reduzida - 403 km² -, situada na zona 

fisiográfica do Recôncavo – expressão que significa fundo de baía; neste caso, a Baía de 

Todos os Santos (Figura 1). 

 

Sob a coordenada 12º37’S e 38º58W e a 50 m acima do nível do mar, Cachoeira 

é limitada ao Norte com o município de Conceição de Feira; ao Sul, com Maragogipe; a 

Leste, com Santo Amaro da Purificação e Saubara; e a Oeste, com São Félix, 

Governador Mangabeira e Muritiba. Chegou a abranger uma superfície ainda mais 

considerável, pois alargava-se para Oeste e Norte da zona paralela do Recôncavo – zona 

de transição geomorfológica, fronteiriça conhecida entre o litoral e o sertão – onde as 

mais relevantes freguesias produtoras de tabaco compreendiam seu Termo desde o 

século XVIII. 

 

Localizada à margem da Baía de Todos os Santos, seu solo é formado pelo 

massapê resultante da decomposição dos calcários cretáceos e pela alteração 

intempérica de rochas graníticas e gnáissicas e excelente para o cultivo da cana-de-

açúcar. Sua zona transitória com o sertão apresenta o solo uma variação de massapê e o 

oxissol – rico em óxido de ferro e alumínio, popularmente conhecido como saibro e 

arenoso -, também apropriado para o cultivo do fumo.      
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                Figura 1:  Recôncavo Baiano 
                Fonte:www.reconet.com.br  

 

 

Cachoeira apresenta um índice pluviométrico que varia entre 1000-1700 

mm/ano, sendo 1200–1700 mm/ano para a região litorânea e 1000-1500 mm/ano para 

sua fisiografia agreste. Nesta última, parte da vegetação é composta de caatinga e a 

preparação dos solos para a cultura do fumo se deu através das malhadas1. 

 

Os fatores eco-geográficos, aliados à importância do porto de Cachoeira como 

zona de escoamento e ligação Salvador/Recôncavo/Sertão/Recôncavo/Salvador 

propiciaram à Cachoeira o status de uma das vilas mais ricas, prósperas e populosas da 

Bahia. 

 

O acesso rodoviário a Cachoeira está disponibilizado pelas rodovias BR 324 e 

BR 101. O acesso hidroviário, outrora relevante, raramente se configura como forma de 

interligação com a capital baiana e vice-versa. Saindo de Salvador, adentrando-se a Baía 

de Todos os Santos, chegando à foz do Rio Paraguaçu, com trechos navegáveis e 

sinalizados, chega-se com relativa facilidade até Cachoeira por pequenas e médias 

embarcações.  

 

   

                                                
1  Área cultivável mediante o preparo do solo com o estrume do gado. 
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2.2  BREVE HISTÓRICO  

 

 

Data da segunda metade do século XVI a história do povoamento de Cahoeira. 

Inicialmente ocupada por diversos grupos indígenas, Cachoeira se formou, enquanto 

núcleo de ocupação e passagem, na convivência com os próprios índios remanescentes 

dos etnocídios patrocinados pelos governos de Duarte da Costa e Mem de Sá (segundo e 

terceiro Governadores Gerais, respectivamente). O fim dos conflitos com os índios 

representava a conquista do chamado Baixo Paraguaçu. Como conquistadores, os 

irmãos Álvaro, Gaspar e Rodrigues – netos de Diogo Álvares Caramuru e sobrinhos de 

Paulo Dias Adorno2 –, além da apropriação de parte das terras de Cachoeira, ainda 

receberam honrarias e recompensas financeiras. Um deles, Álvaro da Costa, filho do 

governador, recebeu do Rei, por carta de sesmaria, em 16 de janeiro de 1557, após um 

destes combates, algumas terras entre o Rio Paraguaçu e Jaguaripe. 

 

No século XVII, João Rodrigues Adorno, filho de Gaspar Rodrigues Adorno, 

após estabelecer-se definitivamente nas terras conquistadas por seu pai, funda um 

engenho, um alambique, constrói sua residência e uma capela em homenagem a Nossa 

Senhora do Rosário, porém denominada de Capela d´Ajuda. Sendo assim, e objetivando 

continuar o movimento de colonização, João Rodrigues Adorno estabelece bom 

relacionamento com os índios e suscita a chegada de novos habitantes. Ocupando a 

posição de capitão-mor, por autorização real, é o responsável pelo controle, fiscalização 

e tributação dos produtos que circulavam do porto de Cachoeira para Salvador. 

 

Em 1674, após considerável número de moradores à época, foi criada a 

Freguesia de Nossa Senhora do Rosário do Porto de Cachoeira. Elevada à categoria de 

vila via Carta Régia de 27 de dezembro de 1693, passou a se chamar Vila de Nossa 

Senhora do Rosário do Porto da Cachoeira. Embora criada a Vila em 1693, esta só foi 

instalada em janeiro de 1698. 

 

A ermida edificada por João Rodrigues Adorno está entre as primeiras 

construções de Cachoeira (1687), e foi ao seu redor que começaram a surgir novas 

                                                
2 Genovês erradicado na Bahia e casado com uma das filhas de Caramuru. 
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habitações e o desenvolvimento urbano-espacial de Cachoeira. Documentos comprovam 

que, em 1736, outro membro da família Rodrigues, Cosme Rodrigues de Araújo, doou 

terra e dinheiro para a construção de uma nova Matriz, uma vez que a pequena Capela 

d´Ajuda estava – e ainda se encontra - localizada em terreno de difícil acesso, no alto de 

uma colina. O documento diz ainda: 

 

Senhor, 
 
Diz Cosme Rodrigues de Araújo filho de Antonio de Araújo Pestana, natural 
da Cidade da Bahia e soldado de Infantaria paga em hum dos Terços da 
Guarnição daquella Praça onde serve a V. Magestade com toda a actividade 
zello que seu tio Capittam João Rodriguez Adorno lhe doou pela escriptura 
junta os seus serviços, e os dos seos ascendentes que forão os primeiros 
descobridores e povoadores da dita Cidade e seos recôncavos assignalando-se 
com grande destinção nas suas acçõens afogentando o gentio bárbaro 
daquellas terras as suas custas cultivando-as, e beneficiando-as, como 
também reduzindo-se  a amigável composição muito do dito gentio que foi a 
principal cauza abacho de Deus de se povoarem daquellas terras tudo com 
grande utilidade assim do bem comum, como da Real Fazenda de V. 
magestade assistindo em todas as ocasiões que se offerecião da detenção das 
mesmas terras perdendo as suas próprias vidas e fazendas, sem mais interece 
que o Real Serviço dando o dito seu Tio Doador espontaneamente ao 
Padroado de V. Magestade huma igreja aparentada de todo o necessário para 
servir de Freguezia nas suas terras da Villa da Cachoeira em grande 
benefficio daquelle povo pois a freguezia antiga ficava muito distante 
cauzando grande detrimento principalmente ao povo feminino sem que por 
este serviço, nem pelos mais tivesse de V. Magestade premio algum, 
reservando somente sy, e seos dscendentes huma sepultura na mesma Igreja, 
e havendo depois de mais annos acréscimo de Povo, e querendo este fazer 
nova Freguezia por ser aquella pequena, deu terras na mesma  Villa que 
valem 200$000 reis para se ella fazer, e 400$000 reis em dinheiro para ser 
adjutorio, tudo gratuitamente para fazer o serviço a Deus, V. Magestade, 
como também concorreo graciosamente com 50$000 reis de donativo para a 
mão de V. Magestade que naquela Cidade se fez, como também com 
sincoenta e dous rollos de Tabaco para ajuda do donativo dos despozorios 
reaes dando terras para o Convento de N. Senhora do Monte Carmo que 
valem três mil cruzados doando de sua própria vontade ao Irmão Antonio 
Machado para o Hospital de Nossa Senhora de Bellem huma sorte de terras 
que valem o melhor de dois mil cruzados paea nellas se fundar o dito 
Hospital, que se mudou de Parauhasu para a dita Villa por ser assim mais 
conviniente ao bem comum, fazendo, e conservando até o prezente na mesma 
Villa desde a criação do Tabaco hum Armazém de pedra e cal a sua custa 
digo e cal com caixeiro a sua custa para o recolhimento do dito gênero, como 
também fazendo, e concertando effectivamente com muita despeza de sua 
fazenda e serviço de seos escravos caminhos e estradas para sua condução 
por ser naquella Villa o único porto mar por onde passão todos os tabacos 
para o rela pezo da dita Cidade, tendo juntamente barco promto para os 
reconduzir que a certeza de terem os lavradores feitas, aemazem certo, e 
barco promto os facilitou a se estenderem tão dilatadamente na dita lavoura o 
que se o dito seu Tio Doador não fora, não tivera conseguido com tanta 
prosperidade em tão grande utilidade...3 

 

                                                
3 Fonte: Arquivo Público da Bahia, Ordens Regias 1735-1736, 1,1/33 fo. 240. 
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A construção da nova Matriz, entretanto, só começaria anos mais tarde. Sendo 

assim, a Capela d´Ajuda permaneceu, até a conclusão das obras, como a maior 

referência local do catolicismo judaico-cristão de Cachoeira.  No documento acima, se 

percebe a relevância da família Rodrigues para com o desenvolvimento sócio-

econômico cachoeirano.  

 

A economia açucareira não poderia se implantar no Recôncavo sem trazer 

consigo a escravidão. A prosperidade oportunizada pela Vila de Nossa Senhora do 

Rosário do Porto da Cachoeira atraiu, a partir da metade do século XVIII, cativos e 

libertos de várias localidades, fato este que reforça a situação do Recôncavo e, em 

especial Cachoeira, como uma área de relevante herança sócio-cultural africana.  

 

A margeabilidade com o rio Paraguaçu – o maior da Bahia, e que perpassa as 

regiões da Caatinga, Chapada Diamantina e o próprio Recôncavo –, adquire relevância 

fundamental no desenvolvimento econômico da cidade, uma vez que suas barcaças, 

saveiros e vapores, nos séculos XVIII e XIX, perfaziam constantes idas e vindas ao 

porto de Salvador, à época, o mais importante do Brasil, enquanto que o porto de 

Cachoeira era o segundo maior do Estado. Some-se, ainda, outros fatores da progressão 

sócio-econômica de Cachoeira como o clima e o solo propícios para a plantação de 

açúcar, viabilizando, assim, a construção de inúmeros engenhos. 

  

A proximidade com o Sertão baiano, o porto atuante, a alta produtividade 

açucareira, sua localização estratégica ante outras regiões, logo transformariam a cidade 

de Cachoeira em relevante entreposto comercial. Destaque para o fumo, a mandioca, o 

algodão, o café, o gado e o principal produto do Brasil colonial produzido na região: o 

açúcar. Além deste, se tornou ponto de encontro e concentração de aventureiros que 

chegavam para formar expedições. 

 

A Independência do Brasil aparece, em boa parte dos livros didáticos, como o 

fim da submissão nacional às tropas portuguesas, da relação metrópole-colônia, um 

basta à colonização exploratória e usurpadora – ainda tão evidente no cotidiano e 

memória nacional. Entretanto, o poderio militar português ainda ocupava espaço e tinha 

na figura do Brigadeiro Madeira de Mello o representante da mais pura ordem e vontade 



 31 

lusitana. Ou seja, a Independência do Brasil ainda não se podia verificar em todo o 

território, uma vez que a Bahia, ou seja, Salvador e boa parte de seu Recôncavo, ainda 

continuava ocupada. 

 

Os vários confrontos e conspirações contra Madeira de Mello e seu governo na 

cidade de Salvador resultaram que, segundo Tavares (1981, p. 131), “um número 

apreciável de famílias abandonou a cidade. Iam para o Recôncavo: Santo Amaro, São 

Francisco do Conde, Cachoeira, Maragogipe...” A esta altura, o Recôncavo e, 

principalmente Cachoeira, já servia como o foco principal de resistência para os 

portugueses.  

 

Em 20 de junho de 1822, Madeira de Mello com o intuito de conter os ânimos 

patrióticos que Cachoeira oferecia, envia uma canhoneira lusitana que fundeia no 

Paraguaçu. Cachoeira, em 25 de junho de 1822, já sediando o Conselho Interino da 

Província, reage com extremo patriotismo às investidas ameaçadoras de Lisboa, como 

descreve Tavares (1981, p. 132). 

 
A 21 de junho há uma reunião de proprietários, lavradores, militares, na qual 
inventariam armas e munições; em 24 de junho concentram-se soldados e 
oficiais milicianos sob o comando dos grandes proprietários e coronéis das 
milícias José Garcia de Moura Pimentel e Aragão e Rodrigo Antonio Falcão 
Brandão, no sítio de Belém, povoado pouco acima da Vila de Cachoeira. 
Foram esses que oficiaram convocando uma reunião da Câmara. E reunida às 
9 horas da manhã de 25 de junho de 1822, essa Câmara indaga “ do povo e 
tropa”  (...) “ serão contentes que se aclamasse a S. A. R. o Sr. D. Pedro de 
Alcântara, por Regente e Perpétuo defensor e protector do Reino do Brazil” . 
Com a resposta afirmativa, o procurador da vila Manoel Teixeira de Freitas 
jogou o estandarte da Câmara para o povo e a tropa reunidos na praça, 
aparentemente significando que lhes entregava aquele símbolo do poder.  
Lavrou-se uma ata.   

 

Algumas decisões foram tomadas e, dentre elas, o envio de mensageiros às 

demais vilas e povoados do Recôncavo, informando-lhes sobre a Aclamação do 

Príncipe Regente e a situação de batalha em Cachoeira, evidenciada não somente pela 

canhoneira, mas também pelos portugueses residentes que reforçavam as hostilidades. 

Ainda sobre o episódio, escreveu Tavares (1981, p.132). 

 

Aproveitaram uma “velha peça de ferro” para improvisar a arma com que 
responderam aos disparos da canhoneira. Também utilizaram vaivéns 
mandados vir dos engenhos. E muito embora fossem precárias, essas armas 
serviram – e no entardecer de 28 apareceu uma bandeira branca na 
canhoneira, de onde vieram presos o capitão e 26 marujos.  
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O Conselho Interino - formado por Cachoeira, Santo Amaro, São Francisco, 

Jaguaripe, Maragogipe, Inhambupe, Pedra Branca, Abrantes, Itapicuru, Valença, Água 

Fria, Jacobina, Maraú, Rio das Contas, Camamu, Santarém e Cairu – teve relevante 

participação política, militar e administrativa ao longo das lutas pela Independência da 

Bahia. Organizou batalhões, recolheu e distribuiu armas e munições e fincou postos de 

defesa em vários pontos do Estado. 

  

Após seguidas batalhas entre portugueses e brasileiros, no dia 02 de julho de 

1823, finalmente ocupa a cidade do Salvador o Exército Brasileiro. Consolida-se então a 

separação do Brasil de Portugal, que teve parte de seus embates e resistência na Vila de 

Cachoeira. Em tempo: Cidade Heróica de Cachoeira, título concedido pela Lei 

Provincial de 13 de março de 1837, além de sua elevação à categoria de cidade.  

 

A riqueza e a opulência dos senhores de engenho de outrora conferem a 

Cachoeira, até os dias atuais, o segundo maior acervo arquitetônico em estilo barroco do 

Estado. Igrejas, casarios, prédios seculares, e tantas outras construções que contribuem 

com a configuração de um Recôncavo histórico e não apenas fisiográfico.  

 

No âmbito sócio-cultural, Cachoeira oferece uma das mais conceituadas Festas 

de São João do Estado. É iniciada com a tradicional Feira do Porto – tarde do dia 22 de 

junho –, com gastronomia típica regional. Há ainda a apresentação de grupos de samba-

de-roda, das filarmônicas da cidade, pau-de-sebo, quadrilhas, casamento na roça e 

shows de bandas e artistas populares em palco apropriado e com expressiva participação 

popular. 

 

As duas filarmônicas existentes na cidade são a Sociedade Orféica Lira 

Ceciliana e a Sociedade Lítero Musical Minerva Cachoeirana, fundadas em 1870 e 

1878, respectivamente. Em plena atividade, as filarmônicas apresentam-se em boa parte 

da vasta programação de Festas de Cachoeira e da região. E, em se falando de 

calendário de Festas, a cidade não pode se queixar. Destaque para a Festa do Divino 

(maio), São João/Feira do Porto, Festa da Independência (junho), Festa de Nossa Sra. da 

Boa Morte (agosto), São Cosme e Damião (setembro), Festa de Nossa Sra. do Rosário 

do Porto de Cachoeira (outubro), Festa de Nossa Senhora da Ajuda (novembro), Festa 
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de Santa Bárbara (dezembro), entre tantas outras proporcionadas pelos inúmeros grupos 

musicais e terreiros de candomblé lá existentes. 

 

A participação negra no desenvolvimento sócio-econômico-cultural de 

Cachoeira pode ser constatada em várias dinâmicas ainda desenvolvidas na cidade. Do 

candomblé, passando pela capoeira, pelo maculelê, até a aceitação do samba-de-roda e 

do reggae como gênero musical étnico e identitário, reforçam o status de Cachoeira 

como uma cidade de grande referencial da negritude – este fato ainda pode estimular e 

reforçar o desenvolvimento de uma modalidade turística: o turismo étnico. 

 

A perseguição ao Candomblé na cidade de Salvador – fato esse ocorrido até 

meados do século anterior – e a alta concentração de negros escravos direcionados para 

os engenhos do Recôncavo, proporcionaram a cidades como Cachoeira um número 

respeitável de terreiros da religião afro-brasileira. A presença de turistas é comumente 

percebida nas Festas realizadas por estas casas religiosas.   

  

Os quatro museus em atividade merecem destaque, não somente pelo que 

apresentam da história e arte locais, mas também pela beleza arquitetônica de suas 

construções. O Museu da Casa da Câmara e da Cadeia, por exemplo, localizado na 

Praça da Aclamação, construído entre 1698 e 1712, sediou o Governo da Bahia na 

Revolução da Sabinada. 

 

Cachoeira é tombada e convertida em Cidade Monumento Nacional através do 

Decreto Presidencial nº 68045, de 18 de janeiro de 1971. Como argumentos para a 

inscrição no livro de Tombo, devido ao conjunto arquitetônico e a participação heróica 

nas lutas pela Independência da Pátria e Estado.  
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2.3   QUADRO SÓCIO-ECONÔMICO 

 

 

A situação favorável de Cachoeira só pôde ser percebida até o fim do século 

XIX e início do XX. Como fatores responsáveis pelo declínio sócio-econômico de 

Cachoeira, podem ser arrolados: a perda de competitividade do açúcar brasileiro, com a 

conseqüente crise da sucricultura, e do fumo com o mercado competitivo e expansivo de 

seus concorrentes, sobretudo as Antilhas, a desativação da navegação fluvial, a 

construção das rodovias, a criação e desenvolvimento de cidades-entreposto como Feira 

de Santana – uma de suas freguesias –, a emancipação política de alguns de seus 

distritos, entre outros. 

 

A considerável redução de suas freguesias fez com que Cachoeira, à época, 

perdesse parte de seu extenso território e poder econômico. Em 1833, através de 

Resolução Provincial nº 1320, Feira de Santana se desmembra de Cachoeira. Na 

seqüência, as freguesias de São Gonçalo dos Campos (1884), São Félix (1889), 

Muritiba (1919) e Conceição de Feira (1926). Cachoeira, atualmente, conta com apenas 

três distritos: Santiago do Iguape, Belém e a Sede.    

  

Sobre o declínio econômico e isolamento de Cachoeira, vale citar: 

 

De mais ou menos 15 unidades febris existentes em Cachoeira e São Félix, na 
década de 1940, apenas uma delas funcionava por volta de 1960, mas que no 
início de 1970 foi totalmente desativada. Na década de 1960, igualmente, foi 
inaugurada a estrada de rodagem interligando o Brasil por via rodoviária. O 
sistema rodoviário provocou a desativação do sistema ferroviário, que ligava 
Salvador ao sertão baiano por Cachoeira. Em 1967, por fim, foi desativada a 
linha flúvio-marítima pelo Rio Paraguaçu – o vapor de Cachoeira não mais 
navegava no mar -, isolando Cachoeira e sua hinterlândia da zona do 
desenvolvimento industrial baiano, que se concentrou na zona petrolífera do 
Recôncavo. Em 1959-60 foi inaugurada a Refinaria Landulfo Alves, em 
Mataripe; em 1967, o Centro Industrial de Aratu; e, em 1976, o Pólo 
Petroquímico de Camaçari (NASCIMENTO, 2001). 

 

 

Dispondo, atualmente, de apenas 403 km², Cachoeira é um dos menores e mais 

pobres municípios do Estado da Bahia. Mitsu Golias (2001, p. 74), em matéria 

publicada na revista Terra de novembro de 2001, após percorrer sua história e realidade, 

afirmou: “Duas vezes sede do governo estadual, hoje Cachoeira cochila à espera das 
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verbas de Salvador”. Neste sentido, ocupa posição pouco privilegiada no ranking dos 

índices de desenvolvimento do Estado (ver tabela), sendo seu pib per capita de R$ 

3.157,56 (SEI, 2002). A população soma 30.416, sendo 15.831 na área urbana e 14.585 

no meio rural (IBGE, 2000).  

 

TABELA 1: CACHOEIRA NO RANKING DOS MUNICÍPIOS (BA) 
 

 
Cidade Ano Índice Valor (R$) Ranking 

(BA) 
Cachoeira 2000 Índice de Desenvolvimento Econômico 4.996,98 55 
  Índice de Desenvolvimento Social 5.071,36 46 
  Índice de Infra-estrutura 4.996,67 75 
  Índice de Produto Municipal 4.997,78 47 
  Índice de Qualificação de Mão-de-Obra 4.996,49 56 
  Índice de Renda Média dos Chefes de 

Família 
5.029,86 98 

  Índice do Nível de Educação 5.136,99 17 
  Índice do Nível de Saúde 5.029,81 99 
  Índice dos Serviços Básicos 5.089,55 58 

                   Fonte: SEI – Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia.  

 

As transformações sócio-econômicas ocorridas com o Recôncavo Baiano, da 

segunda metade do século XIX até os dias atuais, estão amplamente registradas na obra 

“Recôncavo da Bahia – sociedade e economia em transição”, organizada por Maria 

Brandão (1998). Este livro traz uma coleção de artigos produzidos sobre o assunto por 

historiadores, geógrafos, sociólogos e antropólogos. Dentre eles, Milton Santos, Thales 

de Azevedo e Kátia de Queiroz Mattoso. Sobre as mudanças ocorridas com o 

Recôncavo, e, em especial, Cachoeira, está documentado: 

 
As sedes municipais, entrelaçando funções administrativas e comerciais se 
fortalecem no papel de centro local e se valem do movimento geral de 
elevação dos padrões de vida, dotando-se de novos serviços, que dantes 
Cachoeira e São Félix prestavam com exclusividade [...] Enquanto Cachoeira 
decai de importância, os demais núcleos aumentam sua força (BRANDÃO, 
1998, p. 90). 

 

Sobre o Recôncavo, a definição: 

 

Primeira rede urbana a escala regional implantada nas Américas, formaram-
se aí o mais extenso parque de arquitetura barroca do país, um importante 
núcleo de cultura lusa e a mais vigorosa comunidade africano-brasileira, um 
complexo histórico-cultural que traduz e representa muito da própria 
formação histórica do Brasil (idem, p. 32) 
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As transformações ocorridas com o grande Recôncavo nestas últimas décadas – 

da produção agrícola para a exploração do petróleo e industrialização dos sub-produtos, 

a substituição da navegação flúvio-marítima pelas rodovias –, afetaram 

significativamente o desenvolvimento sócio-econômico da Cidade Heróica de 

Cachoeira, pois pulverizaram ações e possibilidades para outros centros populacionais.  

   

No presente, a economia de Cachoeira se movimenta basicamente pela produção 

de seu setor primário e informalidade. Na agricultura, destaque para as culturas de 

abacaxi, amendoim, batata-doce, cacau, cana-de-açúcar, coco, dendê, feijão, fumo, 

laranja, mel, limão, mandioca, maracujá, milho e tangerina. Há, ainda, registros da 

criação de asininos, bovinos, muares, caprinos, ovinos e suínos. 

 

No setor de serviços, o turismo - e toda a cadeia produtiva que pode estimular - 

ainda se configura como uma atividade incipiente em Cachoeira.     
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3   MEMÓRIA, TRADIÇÃO E LEGADO CULTURAL  

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(...) Na ternura, na mímica excessiva, no 
catolicismo em que se deliciam nossos sentidos, 
na música, no andar, na fala, no canto de ninar 
menino pequeno, em tudo que é expressão 
sincera de vida, trazemos quase todos a marca da 
influência negra... 

 

Gilberto Freyre 
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3.1   IRMANDADE E MEMÓRIA  

 

 

A história oral - resultante da ligação entre memória e identidade social -, é 

relevante no que se remete a este estudo acerca da Irmandade da Boa Morte. Ao passo 

em que é escassa a documentação sobre a Confraria, as irmãs, principalmente as mais 

antigas, se constituem como fontes solícitas e generosas. Seus depoimentos, lembranças 

e esquecimentos, suas histórias de vida relacionadas à Boa Morte se delinearam e 

configuraram como documentação ímpar.  

  

Individual ou coletiva, a memória é elemento inseparável do sentimento de 

pertença e identidade. Como fenômeno construído, é resultado de um processo de 

organização mental inclusivo e exclusivo. Neste sentido, a memória como agente 

documental alinha-se em instâncias igualitárias às outras formas de registro. O que não 

seria construído, então? A restrição que se faz, neste estudo, é que a memória não é 

aspecto suficiente para criar essencialismos, falsas autenticidades e militâncias quase 

sempre limitantes. 

  

No sentido de que a fonte oral pode ser comparada à fonte escrita, o sociólogo 

austríaco Michel Pollak (1992, p. 08) inscreve que “se a memória é socialmente 

construída, é óbvio que toda documentação também o é [...]. Penso que não podemos 

mais permanecer, do ponto de vista epistemológico, presos a uma ingenuidade 

positivista primária”. Sendo assim, as lembranças das negras senhoras da Boa Morte se 

apresentam como documento hábil na (re)construção e preenchimento de parte das 

lacunas historiográficas existentes. 

  

A Irmandade da Boa Morte, como dinâmica que perpassou séculos e gerações - 

e ainda em atividade -, também pode ser compreendida como legado cultural, uma vez 

que transmite às novas gerações parte de seus conhecimentos, história, tradição e 

costumes. Sendo assim, é elemento identitário mantenedor da memória coletiva 

(BARRETO, 2000). 
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No que diz respeito à compreensão de memória, Tuan afirma: 

 

A memória tece as alegrias mais intensas e nos mantém a sua mercê através 
das ninharias, algum som, o tom de uma voz, o odor do piche e das algas 
marinhas do cais [...] este é certamente o significado de um lugar onde cada 
dia é multiplicado por todos os dias anteriores (1983, p.160). 

 

Sendo assim, a relevância do estudo da Irmandade da Boa Morte, partindo de 

princípios memoriais e historiográficos vem de que, na história do Brasil, as 

irmandades, tanto negras quanto brancas, assumiram um importante papel na construção 

da identidade nacional. Ícones da religiosidade católica, elas estão, junto às Ordens 

Terceiras, entre as responsáveis pela expansão do catolicismo entre as camadas mais 

populares da sociedade. Essa relevância transcende a ambiência historiográfica da 

atuação sócio-cultural, adquirindo outras possibilidades de investigação. A importância 

da Irmandade da Boa Morte tem sido afirmada por pesquisadores no âmbito da 

antropologia, sociologia, etnologia, etnomusicologia e turismo. 

 

  

 

3.1.1   As Irmandades 

 

 

No Brasil, durante os quatro primeiros séculos, as irmandades, tanto negras 

quanto brancas, assumiram um relevante papel na construção da identidade nacional. A 

definição mais sintética a respeito das irmandades é aquela proposta pelo historiador 

João Reis (1991, p. 51) que as compreende como “... associações corporativas no 

interior das quais se teciam solidariedades fundadas nas hierarquias sociais...”.  Há 

ainda uma divisão clássica sobre tais instituições (irmandades e ordens terceiras). Estas 

instituições já existiam na Europa desde o século XIII, aproximadamente, e foram 

introduzidas no Brasil pelos portugueses.  

 

Às irmandades e ordens terceiras, cabiam as atividades assistencialistas aos seus 

associados e não associados, através da caridade, da representação dos desfavorecidos, 

do assistencialismo médico, da organização e responsabilidade pelos ritos fúnebres, da 

encomenda de missas, e, além de tudo isto, ainda organizavam grandes Festas. Todas 

estas atividades possibilitaram aos membros destas instituições prestígio e 
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reconhecimento social, tendo em vista que a filantropia praticada pelos irmãos e irmãs 

amenizava alguns problemas da sociedade colonial que a metrópole não resolvia.  

 

Cada irmandade tinha o nome do santo de devoção. Uma forma evidente de 

júbilo paralelo ao santo Deus, que, muitas vezes, encontrava-se em situação 

desfavorável junto aos santos que nomeavam tais associações religiosas. Para a criação 

e funcionamento, cada irmandade deveria ter o seu estatuto ou compromisso 

devidamente apreciado e aprovado pelas autoridades da Igreja, assim como, ter uma 

igreja que a aceitasse, ou então, construir o seu próprio templo.  

 

Semelhante ao ocorrido em Portugal, no Brasil, as atividades que lhes cabiam 

poderiam, em alguns casos, proporcionar grandes somas em dinheiro na forma de 

herança e doações. Sendo assim, as irmandades, em especial as brancas, amealharam 

grandes numerários, além de desenvolver ótimo relacionamento com a metrópole, que 

sempre lhe atribuía a concessão de alguns serviços essenciais à sociedade. Um destes 

era o próprio rito funerário, que era reservado às irmandades. Sendo assim: 

 

(...) Havia irmandades poderosíssimas, cujos membros pertenciam à nata da 
elite branca colonial. No topo estavam as Santas Casas de Misericórdia que, 
no caso da Bahia e de algumas outras regiões do Brasil, controlavam vasta 
rede filantrópica de hospitais, recolhimentos, orfanatos e cemitérios... (REIS, 
1991,  p. 51).  

 

O episódio histórico intitulado A Cemiterada4, ocorrido em 1836, na cidade de 

Salvador, dá a dimensão exata do poder das irmandades no Brasil oitocentista. Unidas 

em torno de um só objetivo, e, após várias tentativas de negociação com o poder 

público, participaram na organização de um movimento que acabou por destruir o 

recém-construído cemitério do Campo Santo, que institucionalizaria o monopólio do 

enterro à Santa Casa de Misericórdia. 

  

Utilizando-se, inicialmente, a cor da pele e a nação de origem como critérios de 

distinção e aceitação, então havia as irmandades de brancos, mulatos e de pretos.   

  

 
                                                
4 O episódio histórico intitulado “A Cemiterada”,  foi minunciosamente pesquisada e documentada por 
João Reis, em  “A morte é uma  Festa – Ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século XIX”, São 
Paulo, Companhia das Letras,1991. 
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3.1.2   As Irmandades Brancas 

 

 

As irmandades brancas, no Brasil Colonial e no Império, estavam divididas entre 

aquelas formadas por portugueses e aquelas outras criadas por brasileiros.  Dedicadas ao 

culto dos santos católicos e, conseqüentemente, ao fortalecimento da religiosidade 

judaico-cristã, estas instituições religiosas tiveram significativa importância na 

construção da religiosidade nacional.  

 

Uma ponderada explicação para o crescimento das irmandades brancas no Brasil 

Colonial está no fato de, à época, o ideal de homem bom perpassava pela trilogia “rico, 

branco e católico”. Portanto, pertencer a uma instituição branco-religiosa era sinônimo 

de status, detentor de sucesso material, índole caridosa, além da cor da pele ser branca e 

aceitável, indicando, assim, que a primeira estratificação social ocorrida no Brasil foi a 

da cor da pele – de um lado o branco mandante, e do outro, o escravo servil, humilhado 

e desalmado. 

 

Algumas irmandades brancas tornaram-se muito poderosas. A participação e 

pertencimento no quadro de irmãos só acontecia aos que integrassem a “nata” da 

sociedade colonial.  

 

(...) O bom comportamento e a devoção católica, o pagamento de anuidades, 
a participação nas cerimônias civis e religiosas da irmandade. Em troca, os 
irmãos tinham direito à assistência médica e jurídica, ao socorro em momento 
de crise financeira... E, muito especialmente, direito a enterro decente para si 
e membros da família, com acompanhamento de irmãos e irmãs de confraria, 
e sepultamento na capela da irmandade (REIS, 1991, p.50). 

 

Dentre as irmandades brancas que mais se destacaram está a Santa Casa de 

Misericórdia que, através de seus serviços prestados à sociedade, conseguiu estabelecer 

com a Metrópole uma excelente relação de concessões. De um lado, a metrópole 

outorgava; do outro, a Santa Casa auxiliava a sociedade em alguns de seus problemas 
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mais cruciais: auxílio médico, funerário, de alimentação, a roda dos expostos5, entre 

outros. 

 

 

 

3.1.3   As Irmandades Negras 

  

 

O surgimento das irmandades negras no Brasil escravocrata setecentista aparece 

como um grande acontecimento que proporciona ao africano e seus descendentes um 

espaço de significativa autonomia. Além disso, em muitos casos, era possível conseguir 

produzir quantias financeiras que resultassem em alforrias. Nos séculos XVIII e XIX, 

muitos dos negros libertos chegaram a ser membros de mais de uma irmandade. A 

documentação e a historiografia indicam alguns casos de participação em até oito 

associações.   

 

Para os negros libertos, pertencer a uma ou mais instituições religiosas concedia-

lhes prestígio, certa seguridade, algo de cidadania, além de uma eficaz estratégia de 

interação e resistência sócio-cultural. Poucos eram os espaços de autonomia dos negros 

nesta época. As irmandades negras, assim como as Festas e a música, proporcionavam-

lhes a possibilidade de organização e comando nestes “espaços autônomos” - terreno 

fértil para “conchavos” e insurreições.  

 

Segundo o antropólogo Renato da Silveira, em entrevista ao Jornal A Tarde, no 

dia 28/07/2002, as irmandades negras eram plurifuncionais: 

                                                
5 Local onde eram colocadas as crianças enjeitadas pela sociedade. Esta prática permitia que a criança 
abandonada fosse criada pela Santa Casa. 
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Eram religiosas no sentido de enquadrar escravos e índios na religião 
dominante; tinham a função assistencial, no amparo a doentes, órfãos e 
viúvas; função política de representação das camadas populares, inclusive há 
muitos casos de senhores cruéis que foram advertidos por maltratar seus 
escravos, advertência vinda por meio da intervenção da irmandade, e também 
a função de lazer, pois promoviam Festas e banquetes...  

  

Há de se ressaltar que muitas instituições negras daquela época ainda assumiam 

o papel de resgate de escravos, com a compra da alforria junto a seus senhores. O 

dinheiro para tais negociações vinha basicamente das contribuições e taxas de seus 

associados e das heranças deixadas pelos irmãos.  

  

Diferentemente das irmandades brancas, que não aceitavam os negros em seus 

quadros, boa parte das instituições negras, com o passar do tempo, admitiu ‘associar’ 

brancos e negros de outros grupos étnicos, embora, em muitos casos, negros de outras 

etnias jamais seriam permitidos ou eleitos como membros da mesa diretora. A aceitação 

variava de acordo com cada irmandade que deveria seguir fielmente as regras de seu 

estatuto. Algumas delas formadas por escravos, como a dos Jejes da Irmandade do 

Senhor Bom Jesus dos Martírios, da cidade de Cachoeira, proibiam ou dificultavam a 

entrada de “homens pretos nacionais”, os conhecidos crioulos brasileiros, com a 

cobrança de altas taxas de associação, valores estes que chegavam, em 1765, a quinze 

vezes o valor pago pela associação de um africano. Tudo isto se deve ao difícil 

relacionamento entre o africano e o crioulo nacional.     

  

A importante Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos das Portas 
do Carmo, cuja bonita igreja azul ocupa a atual praça do Pelourinho, foi 
fundada em Salvador em 1685, provavelmente por negros de Angola. No 
final do século XVIII já contava entre seus membros com crioulos, jejes e 
outros africanos. Os jejes constituíam, inclusive, a maioria dos que entraram 
nesse período, mas os angolanos e crioulos, mais velhos na confraria, 
monopolizavam a mesa diretora. (REIS, 1997, p. 14)  

  

O estudo de João Reis (1997) acerca da diversidade étnica nas irmandades 

negras no tempo da escravidão afirma, com muita clareza, que os negros passaram a 

aceitar brancos em suas instituições religiosas como estratégia, que visava à fortalecê-

las junto à sociedade escravista e pós-escravista, além do interesse de ter os brancos 

como membros ativos nas funções administrativas da irmandade, responsáveis pela 

escrita, documentação, captação de doações e representação junto à sociedade e poder 

eclesiástico.  
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Se havia interesses estratégicos por parte dos negros, também havia por parte 

dos brancos que, em muitos casos, utilizavam os cargos nas irmandades negras como 

uma forma igualmente estratégica de controle destas. Evidentemente, que também 

houve casos de participação por verdadeira devoção. 

 

O fato é que as irmandades negras contribuíram decisivamente para a 

preservação e difusão de valores étnicos e de resistência cultural, além de fazer com que 

os negros encontrassem nesses espaços possibilidades de autonomia num país de regime 

escravocrata e implacável na arte de desalmar uma parcela considerável de sua 

população.  

 

  

 

3.1.4   A Irmandade da Boa Morte 

 

 

A Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte está entre as mais antigas do país, 

tendo surgido nas primeiras décadas do século XIX, possivelmente por volta de 1820, 

nas proximidades da Barroquinha, em Salvador (TAVARES, 1964, p.235), de onde, 

anos mais tarde, migrou para Cachoeira, respondendo, atualmente, pelo endereço Rua 

13 de Maio. Observa-se alguma especulação e divergência quanto à história da 

Irmandade da Boa Morte, principalmente em virtude de alguns fatores contributivos 

para com a escassez de documentos desta. Dentre eles, a própria trajetória de 

perseguição, a ausência de uma sede até 1995, além de furtos e perdas de documentos e 

pertences.  

   

De variada procedência étnica – nações Ketu e Jêje6 –, as exigências para a 

aceitação na Irmandade da Boa Morte eram o sexo feminino, a idade avançada, a 

devoção à Nossa Senhora e a ligação com as práticas religiosas africanas. Práticas estas 

aliadas à perseguição e repressão do poder público, que possibilitaram a expansão e o 

surgimento da Boa Morte em Cachoeira.  

                                                
6 Pierre Verger (1997, p.65) afirma que o núcleo original da Irmandade da Barroquinha era formado por 
irmãs da nação nagô-yorubá. Já Lody (1981) e Tavares (1964),  ressaltam a nação Jêje.   
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Ícone da força e prestígio do negro na atualidade, a Boa Morte também se 

destaca pela organização social e hierárquica. Assim como no candomblé, a senhoridade 

é o grande princípio norteador de sua disposição interna. Somente as irmãs mais velhas 

dentro do grupo são as responsáveis pelos segredos da instituição, e sua transmissão só 

acontece mediante longo aprendizado junto às demais componentes do grupo. 

  

Um dos possíveis motivos para sua transferência para o Recôncavo, as 

profundas transformações que passava a Bahia em meados do século XIX – urbanização 

das áreas centrais e governamentais, política higienista e modernizante, entre outros – 

proporcionaram à região central da Barroquinha profundas reformas. O sentido era de 

expulsar as comunidades negras e suas práticas que ali estavam sediadas, dada a 

proximidade com a sede do governo. À época, as reuniões religiosas promovidas pelos 

negros eram consideradas “bárbaras”, “primitivas” e não condiziam com a modernidade 

ambicionada. 

 

Próxima ao Palácio dos Governadores, ao Mosteiro de São Bento e de 

residências de moradores ilustres, a Barroquinha teve suas vias de acesso urbanizadas, 

como a Baixa dos Sapateiros que, à época, era denominada de Rua da Vala – onde os 

esgotos corriam a céu aberto. Os cultos africanos da Barroquinha logo foram 

perseguidos e reprimidos principalmente em governos como o do Conde da Ponte, mas 

também encontraram condescendência em governantes como o Conde dos Arcos. Neste 

sentido, a presença do Candomblé na Barroquinha, representada e repassada pela 

oralidade, nesse episódio, funcionou como fértil fonte de informação e transmissão de 

práticas e crenças por outras localidades de Salvador e demais regiões. Entre os terreiros 

que possivelmente surgiram destas atividades praticadas pelo grupo de escravas e 

libertas da Barroquinha, estão os terreiros da Casa Branca, o Axé Opô Afonjá e 

Gantois7.    

 

Acompanhando a crise e declínio de parte do Recôncavo Baiano na década 

1970, a Irmandade da Boa Morte, neste período, quase fechou suas portas. A falta de 

                                                
7 Ver NASCIMENTO, Luis Cláudio Dias do. Presença do candomblé na Irmandade da Boa Morte – 
Interação, resistência e suicídio cultural. Trabalho apresentado no seminário temático “Os afro-
brasileiros’, VIII Jornadas sobre Alternativas Religiosas na América Latina, São Paulo, 22 a 25 de 
setembro de 1998. 
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recursos e incentivo dos órgãos oficiais – em nível local, estadual ou federal – e as 

modestas proporções do quadro de irmãs acentuaram a crise na Irmandade, que, por 

muitas décadas, realizou com recursos próprios as suas festividades. Tais recursos 

advinham de doações da sociedade, economias e donativos de algumas irmãs, entre 

outros.  

 

O Decreto Presidencial nº 68.045, de 18 de janeiro de 1971, que converteu a 

cidade de Cachoeira em Monumento Nacional, junto a outras determinações de apoio 

dos órgãos oficiais de Turismo, imbuídos da importância sócio-econômica do 

Recôncavo, trouxe para a Irmandade da Boa Morte o apoio necessário para a sua 

revitalização e exposição como um referencial sócio-histórico-cultural.  

 

Outro aspecto importante na história da Irmandade é a sua relação com as 

autoridades da Igreja Católica. Se, no passado, ao chegar em Cachoeira, não procurou se 

instalar em dependências de nenhuma igreja, assim como ter seus estatutos aprovados 

pelas autoridades religiosas, atitude esta que conota considerável ousadia e coragem. No 

fim da década de 1980, durante a gestão do Arcebispo de Salvador, Dom Lucas Moreira 

Neves, a Irmandade da Boa Morte manteve sérios embates, inclusive judiciais, com a 

Igreja. A intolerância do Cardeal encontrava justificativa no caráter sincrético imposto à 

Irmandade e seus festejos.  

 

Por conta desta intransigência para com a religiosidade afro-brasileira, D. Lucas 

proporcionou alguns entraves para a Irmandade, que chegou inclusive a acionar 

judicialmente a Diocese. Em processo iniciado no final da década de 1980, e após quase 

uma década de embate nos tribunais, a Justiça ordenou à Igreja a devolução das jóias, 

imagens, roupas e demais pertences da Boa Morte.  

 

A paz só foi instalada com o ganho de causa conferida pela Justiça à Irmandade 

e pela substituição de D. Lucas por Dom Gílio Felício e, posteriormente, por D. Geraldo 

Magella, atual Arcebispo de Salvador, sendo estes dois últimos, de perfil mais tolerante 

no que diz respeito ao relacionamento com o povo-de-santo. A reaproximação entre as 

irmãs e o clero aconteceu oficialmente em 1999, quando a Igreja voltou a participar da 

Festa. É significativa uma reportagem de A Tarde nesse período: 
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A procissão, que simboliza a Glória de Nossa Senhora, foi precedida de 
emocionante celebração de missa na Capela, pelo padre Hélio Cezar Leal 
Villas Boas, pároco de Cachoeira. Na sexta-feira à noite, ele sensibilizou a 
todos ao chamar a juíza perpétua da confraria, Estelita Santana, 93 anos, para 
juntos cantarem uma louvação à Virgem Maria, virando assim, uma página 
de conflitos entre a igreja e a irmandade. No sábado, foi a vez de D. Gílio 
Felício, bispo auxiliar da diocese de Salvador e coordenador da pastoral do 
Recôncavo, pedir perdão às irmãs, em nome do clero, pelo que ocorreu num 
passado não muito distante (1º Caderno, 1999, p. 03).    

 

A Irmandade da Boa Morte não possui vínculo oficial com a Igreja Católica. 

Sendo assim, há de se observar que a inexistência do acompanhamento dos estatutos das 

irmandades pelos sacerdotes não pode ser comparado ao que acontece com outras 

irmandades, que conta com seus próprios códigos, normas e capela. Dir-se-ia que se 

trata de uma sociedade autônoma de Devoção. 

 

É como se o destino tivesse reservado à Irmandade da Boa Morte um roteiro de 

fé, prestígio, mas, também, de luta e falta de documentação. O incêndio da Igreja da 

Barroquinha em 1984 (Figura 2) deixou em ruínas o prédio e os arquivos que poderiam 

comprovar se, no passado, a Irmandade da Boa Morte teve seus estatutos aprovados 

pelas autoridades eclesiásticas. Esta situação também foi averiguada e confirmada junto 

aos arquivos da Cúria Metropolitana de Salvador.  

 

Não bastasse esta desventura no campo documental, a Boa Morte assistiu, na 

década de 1980, ao episódio em que uma de suas mais antigas irmãs - nome não 

divulgado -, em virtude de sua idade avançada ou de desgaste mental, ateou fogo em um 

dos livros de fundação da Irmandade.  
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                 Figura 02: Igreja da Barroquinha 
                                                                   Fotografia: PMS/ 1985 

 

 
Em tempos de globalização, é organização formal, legalmente constituída 

através de registro junto ao Ministério da Fazenda (CNPJ), possui conta bancária, 

página na internet e considerável teia de relacionamentos.   

  

 

 
3.1.5   A Boa Morte em Cachoeira 

 

 
O surgimento da Irmandade da Boa Morte em Cachoeira é outro aspecto que 

deixa lacunas aos olhos dos historiadores. Para a maioria dos estudiosos, a irmandade 

cachoeirana é uma extensão daquela criada em Salvador, tendo se expandido por 

motivos de perseguição e perspectiva sócio-econômica que o Recôncavo representava 

no século XIX. A outra versão, que conta com menos adeptos, assume a possibilidade 

de a Boa Morte ter sido criada em Cachoeira, pelo viés transcultural. Esta é uma 

discussão, com base historiográfica de que a presente investigação não pretende 

participar. Em estudos (NASCIMENTO), a controvérsia torna-se flagrante: 
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Segundo as mais antigas irmãs, a Irmandade da Boa Morte foi criada em 
Cachoeira em 1820, ano em que se presume tenha sido criada a de Salvador. 
Não existe, no entanto, algum documento primário, ou outra fonte confiável, 
que confirme essa data. A nossa tese é a de que a Irmandade da Boa Morte de 
Cachoeira é uma extensão da de Salvador, cuja expansão se deu por volta de 
1850 através de um grupo de africanas irmãs da Boa Morte de Salvador, 
imbuídas com a formalização de um ‘terreiro’ de candomblé, que resultou no 
atual Zôogodô Bogum Malê Seja Undê (2001, p. 32). 

 

Considera-se, aqui, que a transferência da Irmandade da Boa Morte para a 

cidade de Cachoeira ocorreu por volta de 1850. De todo modo, tal mudança ocorreu 

num momento histórico em que a economia açucareira da primeira metade do século 

XIX proporcionou aos senhores de engenho do Recôncavo, um grande poderio 

econômico, político, além de muito prestígio junto aos demais senhores da aristocracia 

baiana. Fatos estes, que explicam o alto número de escravos nesta região, e, 

conseqüentemente, uma considerável variedade étnica em suas fazendas.  

 

Uma segunda observação aponta para o porto de Cachoeira como o segundo 

maior da Província da Bahia, além de ter potencializado o Recôncavo como a grande 

porta de entrada para o sertão baiano. Com isto, a Vila de Cachoeira firmou-se como um 

grande centro de aquisição de mão de obra escrava, de libertos e mulatos.  

 

Uma terceira dimensão leva a considerar a contínua repressão e perseguição às 

crenças e costumes africanos na capital baiana no século XIX. Por determinação do 

poder público, que via em aglutinações de escravos, seus descendentes e simpatizantes, 

uma situação capaz de criar insurreições e, para o bem da ordem pública e outros 

motivos mais, estes encontros deveriam ser extirpados. Assim foi feito com o 

Candomblé, com a capoeira e com algumas Festas sensualmente embaladas por músicas 

acompanhadas de requebros lascivos. 

 

Ao chegar a Cachoeira, a Boa Morte fixou sua residência numa casa simples, 

situada à rua Ana Nery, 41, mais tarde comumente conhecida como Casa Estrela  

(Figura 03), uma alusão a uma estrela desenhada em granito no passeio em frente à 

porta. Foi, nesta casa, que começaram a ser iniciadas as primeiras filhas-de-santo do 

terreiro Zoogodô Bogum Malê Seja Undê, sob a responsabilidade de Ludovina Pessoa. 
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                                                     Figura 03: Casa Estrela. 
                                                     Fotografia: Armando Castro (2005) 

 
 

Semelhante ao ocorrido em Salvador, quando as irmãs distribuíram terreiros pela 

cidade a partir da casa nos arredores da Igreja da Barroquinha, a Casa Estrela serviu 

como um terreiro disseminador das práticas religiosas africanas pelo Recôncavo. 

 

 

 

 

3.1.6   As Irmãs – ontem e hoje 

 

 

Atualmente, com sede em um casarão do século XIX, situado à rua 13 de Maio, 

a Irmandade da Boa Morte é composta por 21 senhoras negras, que circulam livremente, 

e com muita naturalidade, no mundo religioso Católico e no do Candomblé (Figura 03).  
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                  + 

                  Figura 04: Atual sede da Irmandade da Boa Morte – Cachoeira/Ba  
                  Fotografia: Armando Castro (2003) 

 

 

O envolvimento das irmãs com a religiosidade afro-brasileira pode ser 

facilmente compreendido por quem adentra a sede da Irmandade da Boa Morte e 

encontra em uma das paredes um quadro com a seguinte (auto) definição: “Organização 

privativa de mulheres com vínculos étnicos, religiosos e sociais, também unidas por 

parentescos consangüíneos ou de fé, deixando fluir a maneira afro-brasileira de crer”. 

Há relevante presença do Candomblé não somente na organização e hierarquização da 

Irmandade, mas sobretudo em muitos aspectos relacionados à sua própria Festa, 

devoção, ceia e vestuário.  

 

Das irmãs responsáveis pela criação da Irmandade da Boa Morte, resta pouca 

documentação. Há informações no sentido de as primeiras irmãs terem sido africanas 

alforriadas – predominância da nação Ketu (REIS, 1991), que detinham relativa 

condição financeira e, por tal, logo foram apelidadas de negras do partido alto. Ora, em 

qual livro didático apareceria uma história como essas? Negras, africanas forras com 

dinheiro em pleno período da escravidão? E ainda capazes de se organizarem em torno 

de instituições religiosas amparadas pelo catolicismo e pelo candomblé... A Irmandade 

da Boa Morte foi criada por um grupo de senhoras que tinham amealhado algum 

numerário, que moravam ou se encontravam na Barroquinha e souberam praticar, com 

destreza, duas religiões tão distantes em seus princípios e práticas.  
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Tão logo começou a perseguição pelas autoridades eclesiásticas e poder público, 

as irmãs se ocuparam de distribuir pela capital baiana e também pelo Recôncavo suas 

casas de santo. O terreiro mencionado, então, depois de ter sua sede em algumas outras 

praças de Salvador, fixa-se no Bairro da Vasco da Gama com o nome de Ilê Iyá Nassô 

Oká, hoje amplamente conhecido como A Casa Branca. 

  

O fato de os terreiros acima citados apresentarem uma constituição étnica 

variada contribui com a afirmação de que a formação étnica da Irmandade da Boa Morte 

também se construía sobre o alicerce da variedade, embora a mesa diretora fosse 

basicamente da etnia fundadora e de maior representação. No caso da Boa Morte, os 

nagôs da nação Ketu. 

  

Desde a fundação da Irmandade, para ser uma irmã da Boa Morte, devia-se 

seguir alguns preceitos e pré-requisitos. Assim como no candomblé, a senhoridade é um 

deles. A candidata à irmã para ser admitida deve ter acima de 40/50 anos, pois, além da 

experiência já adquirida, já não goza de tantos desejos carnais que possam ‘manchar’ a 

sua integridade e bom relacionamento com Nossa Senhora.  Raul Lody (1981, p. 10) já 

afirmava que “... já velhas, viúvas ou sem nenhum outro interesse material, diria sexual, 

podem consagrar com maior força sua devoção de irmãs, como um verdadeiro voto 

casto de religiosidade”.  

 

As 21 irmãs da Boa Morte têm suas residências espalhadas pelo Recôncavo. Tal 

fato foi comum ao passado, onde as primeiras irmãs também residiam em freguesias 

diferentes. O quadro da Boa Morte já chegou a ter duas centenas de irmãs, segundo 

Valmir Pereira dos Santos, responsável pela manutenção e funcionamento da sede da 

Irmandade. Segundo esse afilhado das irmãs, a mais séria crise se verificou nas décadas 

de 60/70 do século XX, quase obrigando a Irmandade a fechar as portas.  
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              TABELA 2 - QUADRO DA IRMANDADE DA BOA MORTE – 2005 

 

Nome Apelido Residência 

Adeildes Freitas Adeildes São Félix/Baiana 

Agda de Oliveira Agda São Félix/Baiana 

Almerinda Pereira Inha Maragogipe/Baiana 

Anália da Paz Anália Cachoeira/Baiana 

Antônia Dias Brito Tonha Maragogipe/Ba 

Aurelina de Jesus Léo Cachoeira/Ba 

Dágma Barbosa Daddy Cachoeira/Ba 

Dalva Damiana D. Dalva Cachoeira/Ba 

Renildes Rodrigues Renildes Muritiba/Ba 

Estelita Souza  D. Estelita Cachoeira/Ba 

Floricéia Balbina D. Flor Cachoeira/Ba 

Jorlanda Freitas D. Delecir Cachoeira/Ba 

Joselita Sampaio Zelita São Félix/Ba 

Lindaura da Paz Lindaura Belém – distrito de Cachoeira/Ba 

Maria da Anunciação Marião Governador Mangabeira/Ba 

Maria da Glória Glória Cachoeira/Ba 

Maria das Dores D. Dazinha Muritiba/Ba 

Maria Lameu D. Mariá Cruz das Almas/Ba 

Narcisa Cândida Filhinha Cachoeira/Ba 

Nilza Martins Nini Muritiba/Ba 

Nilza Prado de Carvalho Nilza Muritiba/Ba 

                                    Fonte: Irmandade da Boa Morte 

 
 
Comerciantes, aposentadas da indústria fumageira, mães-de-santo, prestadoras 

de serviços, enfim, as irmãs não têm sua sobrevivência somente garantida pela fé e 

devoção à Nossa Senhora da Boa Morte.  

  

Antigamente, a aceitação de uma nova irmã no quadro da Irmandade se dava 

mediante laços de parentesco com uma irmã mais antiga, que a indicava para que 

passasse pelo estágio de observação – irmã de bolsa. Atualmente, já não há tal 

exigência; o que garante a aceitação é o vínculo com o Candomblé, além da observância 

dos preceitos da entidade e da conduta ilibada da proponente.  
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A hierarquia na Irmandade da Boa Morte também respeita a organização deixada 

pelas irmãs anteriores. Os postos ou cargos assim se distinguem: irmãs-de-bolsa (em 

fase de observação), irmãs, tesoureira, provedora, procuradora-geral, escrivã e juíza-

perpétua. A designação para os cargos se dá através de eleição anual, sempre realizada 

no mês de setembro. Às irmãs de bolsa, no estágio inicial dentro da Irmandade, cheias 

de limites e sob constante observação por parte das componentes mais antigas, cabe a 

função de ajudar as outras irmãs nas suas atividades, principalmente às que se referem à 

organização e realização da Festa anual da instituição. 

  

A juíza perpétua é a guardiã da entidade, seus segredos, princípios e 

organização. Tem autonomia suficiente para reprovar uma comissão, exonerar uma irmã 

que tenha desrespeitado gravemente a instituição ou alguma de suas irmãs. Cargo 

máximo da hierarquia da Irmandade. Atualmente, este cargo é ocupado pela Irmã 

Estelita (Figura 05). 

  

                  Figura 05: D. Estelita  (bengala na mão)                               Figura 06: D. Filinha  
                  Fotografia: Armando Castro (2002)              Fotografia: Armando Castro  (2002) 

 

 

Nascida em 1906, Estelita Silva Santana é, atualmente, a mais antiga irmã aceita 

na Boa Morte. Em idade, perde para a irmã Filinha (Figura 06), nascida em 1904. 

Entretanto, D. Estelita se orgulha de contar mais anos de pertença à Devoção, razão pela 

qual se constitui em Juíza Perpétua. Sobre esta “confusão” de datas de aceitação na Boa 

Morte com D. Filinha, em entrevista realizada no dia 26 de abril de 2005, afirma: 
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Filinha quem colocou na Boa Morte, quase fui eu. Filinha quando entrou eu 
fui Procuradora-Geral dela. Filinha foi escrivã, eu já tinha sido Procuradora, 
já tinha sido Provedora... Porque quando a gente é Procuradora-Geral, já fez 
todas as Festas. E já tinha sido a Procuradora de diversas... Fiz muitos 
peditórios antes dela, meu filho. 
 

     

O peditório, também conhecido como “esmola geral” ou “cera de Nossa 

Senhora”, é uma das atividades realizada pela provedora e demais irmãs, dias antes da 

Festa do mês de agosto. Neste ato, vestidas em trajes coloridos ou de típica baiana, saem 

pelas ruas da cidade arrecadando donativos, contribuições financeiras e víveres para a 

Festa. Desta atividade é arrecadada apenas uma pequena parcela do que será consumido 

na Festa. Aos fiéis e parte da população local, acrescenta-se uma considerável 

quantidade de turistas, estudiosos, curiosos e jornalistas de boa parte do mundo, que se 

tornam também consumidores de todas as iguarias oferecidas pelas irmãs. 

 

 

 

3.1.7   A dupla pertença religiosa  

 

 

Diferentemente de outras associações religiosas negras, a Irmandade da Boa 

Morte tem na dupla pertença (participação em duas correntes religiosas, o 

pertencimento e prática tanto na religiosidade católica quanto na afro-descendente), um 

aspecto de grande originalidade. A Boa Morte superou as mais variadas perseguições, 

discriminações e preconceitos de uma sociedade que via nas dinâmicas religiosas 

africanas uma preocupante forma de vínculo com o “capeta” e suas forças do mal. 

 

As irmãs, com muita desenvoltura, freqüentam rituais correspondentes às duas 

religiões. A devoção à Nossa Senhora da Boa Morte e sua Assunção aos Céus convive 

com a participação no culto aos Orixás. Segundo observação feita em campo, parece 

haver um reiterado respeito com relação às duas filiações religiosas. Sem mostrar 

grande concernimento no que se refere a dogmas ou preceitos e preconceitos, a 

Irmandade construiu sua história devidamente amparada na dupla pertença. O 

antropólogo Vilson Caetano afirma: 
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Ou os africanos anteciparam o que é explicado por alguns autores como uma 
característica do chamado mundo moderno, que invade aos poucos as 
religiões, ou os modelos religiosos tornaram-se inautênticos. Verdade é que a 
dupla pertença surge sempre para desmascarar e ameaçar os modelos 
religiosos universais e totalizantes8 (2001,  p. 86). 

 

Esta religiosidade sincrética é, aliás, um dos requisitos para a aceitação na 

Irmandade da Boa Morte. Algumas irmãs são yalorixás, como é o caso de Anália da Paz 

Santos Leite, responsável pelo terreiro Ilê Oyó Ibessê Alaketu, localizado no município 

baiano de Governador Mangabeira. Na entrevista realizada em 03 de dezembro de 2002, 

a irmã Anália afirmou, quando questionada sobre ser uma yalorixá: “Graças a Deus! Eu 

sou uma grande pessoa, que recebi um posto de Yalorixá. E me sinto feliz. Porque meus 

búzios que eu jogo - não tem quem não falhe, mas até agora ainda não falhou”. Em seu 

discurso, se pode perceber a auto-estima, respeito e orgulho por sua condição de 

iniciada no Candomblé.    

 

D. Filinha, com muita simplicidade, esclarece o seu duplo pertencimento 

religioso: “... são duas obrigações separadas. Em agosto, trabalho para Nossa Senhora e 

três vezes no ano, em 25 de outubro, no mês de janeiro e no 2 de julho, faço as Festas 

do meu candomblé”.   

 

A irmã Nilza Prado de Carvalho, 61 anos, ekede da casa Ilê de Amonã, aceita 

para o quadro da Boa Morte no ano de 2003, após anos de observação, declara sobre a 

sua entrada e participação na Irmandade: “É uma emoção muito grande. Para quem tem 

fé, não há nada mais grandioso do que pertencer à família da grande mãe”.9  Pertencer 

aos quadros da Irmandade da Boa Morte é, antes de tudo, cultivar um Deus vivo no 

coração, na natureza, no cotidiano, e numa existência sempre à procura do olhar do 

outro encantado pelo prestígio que conseguiram erigir mediante tantas adversidades. 

    

Entenda-se, para finalizar este tópico, que dupla pertença não está relacionada 

unicamente a catolicismo e candomblé e, sim, ao ato de praticar e/ou pertencer a duas 

religiões – quaisquer que sejam.  

 

                                                
8 Frase extraída de sua tese de Doutorado “Roda o balaio na porta da igreja, minha filha, que o santo é de 
candomblé: os diferentes sentidos do sincretismo afro-católico na cidade de Salvador. São Paulo, PUC, 
Ciências Sociais, 2001. 
9 Jornal Correio da Bahia, 16/08/2003, Caderno “Interior”, p. 08.  
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3.2   IRMANDADE  E TRADIÇÃO   

 

 

A secular Irmandade da Boa Morte possui aspectos tradicionais que referendam 

a sua situação de um dos mais relevantes ícones do patrimônio cultural nacional. A 

tradição, neste estudo, como transmissão ‘invariável e repetitiva’ de elementos e 

costumes de uma dada sociedade (HOBSBAWN; RANGER, 1998). As próprias irmãs 

se encarregam de “fiscalizar” e preservar o tradicional em situações tanto dentro, quanto 

fora da Festa. A invariabilidade que a Irmandade procura é aquela que possibilita a 

identificação, o pertencimento e reprodução de sua história através da reencenação de 

seus ritos. Sem intimidação, elas seguem e repetem o que suas antecessoras começaram, 

assim como, firmam novas parcerias com a modernidade sem a descaracterização de 

suas dinâmicas. No vestuário, na música, na dança, nas jóias e adereços, no 

cumprimentar das senhoras, no ato de comer com as mãos, no olhar que observa as 

irmãs de bolsa, nas procissões, no brasão talhado, na dupla-pertença religiosa, o 

tradicional está presente.  

 

O estudo das manifestações e tradições populares no Brasil também passou pela 

dualidade iluminista culto-popular. Nesta direção, dinâmicas como a Irmandade da Boa 

Morte também foram e ainda estão, em muitos momentos - subjugadas pelo “modo 

maniqueísta” (CANCLINI, 2003, p. 206)      

          

                  moderno =         culto     =          hegemônico 

                    ↓                  ↓                    ↓  

                               tradicional =         popular  =          subalterno 

 

A Irmandade da Boa Morte encontra uma realidade ora modernista, ora 

tradicionalista. Se, para alguns, a entidade deve ser abordada como integrante de uma 

justaposição de novas idéias e valores que se agregam à indústria turística, para outros – 

principalmente, em setores conservadores da sociedade cachoeirana –, é resquício de 

um passado que persistiu às duras perseguições ao Candomblé, ao fenótipo negro e à 

diversidade cultural e religiosa. 

 

A exclusão – ou pouca veiculação – das Festas da Irmandade da Boa Morte nos 

periódicos cachoeiranos até a década de 1970 não só confirma como fornece, para esta 
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pesquisa, informações que se complementaram aos depoimentos de moradores antigos 

do Recôncavo. Para estes, boa parte das famílias de Cachoeira passava a seus filhos e 

amigos a Irmandade como uma sociedade secreta, perigosa, de pessoas simples 

vinculadas ao mal e às práticas religiosas africanas.  

 

No depoimento do dia 26/04/2005, a cachoeirana Noêmia Olga, 55 anos, 

residente em Salvador desde 1974, afirma que “... por eu ser filha de família tradicional 

da região e de religiosidade católica, eu fui criada tendo uma visão um pouco avessa da 

situação atual da Boa Morte. Meu pai não deixava a gente visitar a Boa Morte”.          

 
Após as fases de repressão, preconceito e desconhecimento de considerável 

parcela da sociedade de Cachoeira, a emersão da Irmandade da Boa Morte como 

patrimônio e legado cultural acontece, também, pela preservação/conservação do 

aspecto tradicional que ela conseguiu manter e apresentar aos seus interessados e à 

atividade turística moderna.  

       

O tradicional, para a Irmandade da Boa Morte, é sinônimo de respeito à Nossa 

Senhora, como também de honra e glória às antigas irmãs já falecidas. A fiscalização 

dos elementos tradicionais da Irmandade fica a cargo das próprias irmãs e deve estar de 

acordo, acima de tudo, com os interesses da Irmandade.  

 

Na Festa de 1998, por exemplo, as irmãs não hesitaram em repreender 

publicamente o Coral Cidade da Cachoeira, que incluiu em seu repertório a saudação 

iorubana “onissaurê” – cumprimento a Oxalá ou agradecimento a Deus10. Para as irmãs 

da Boa Morte, a dupla pertença religiosa não significa a confusão ou coincidência de 

momentos; pelo contrário, demanda a administração da diversidade em termos de 

ocasiões, locais, momentos, etc. Neste mesmo ano, por determinação da Irmandade, a 

Festa teve a sua data alterada em uma semana, para atender à solicitação da Sra. Coretta 

King, viúva de Martin Luther King, Mrs. King é a responsável por uma sociedade norte-

americana com interesses étnicos e doadora de um dos casarões da Irmandade.  

 

Os aspectos tradicionais na Irmandade da Boa Morte, normalmente relacionados 

com a vivência do negro na Bahia, sensibilizam não somente pelo aspecto iconográfico, 

                                                
10 Jornal A Tarde. 21/08/1998.  
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visual, mas pelo que de origem do patrimônio histórico-cultural e simbólico que ele 

consegue representar. A teatralização do patrimônio da tradição, neste sentido, aponta 

para a perpetuação do costume com sentido ontológico. Canclini (2003, p. 162) afirma:  

 

A teatralização do patrimônio é o esforço para simular que há uma origem, 
uma substância fundadora, em relação à qual deveríamos atuar hoje. O 
mundo é um palco, mas o que deve ser representado já está prescrito. [...] O 
fundamento “filosófico” do tradicionalismo se resume na certeza de que há 
uma coincidência ontológica entre realidade e representação, entre a 
sociedade e as coleções de símbolos que a representam. [...] Celebra-se o 
patrimônio histórico constituído pelos acontecimentos fundadores, os heróis 
que os protagonizaram e os objetos fetichizados que os evocam.          

 
 

As dinâmicas de hibridismos e negociações são relevantes na constituição do 

ethos tradicionário baiano. As dificuldades e adversidades impostas ao negro, no 

período escravagista e na condição posterior de desigualdade, são vistas hoje como 

patamar de dignidade. Homi Bhabha (2003, p. 21), chega a afirmar:  

 

O “direito” de se expressar a partir da periferia do poder e do privilégio 
autorizados não depende da persistência da tradição; ele é alimentado pelo 
poder da tradição de se reinscrever através das condições de contingência e 
contraditoriedade que presidem sobre as vidas dos que estão “na minoria”.   

 

 

Atualmente, no amplo e tradicional calendário baiano de Festas e ritos 

religiosos-profanos, o envolvimento étnico é considerável. Se a “minoria” de outrora 

criou, a população atual deve manter como o tradicional que identifica, (re)significa e 

colabora na construção da almejada nação. A Bahia, nestas últimas décadas, através de 

seus governamentes, ressignificou algumas dinâmicas de seu patrimônio cultural. 

Dentre elas, a tradicional Festa da Irmandade da Boa Morte.  

 

Para “entrar” na modernidade, ainda que “tardia” (CANCLINI, 2003) a 

Irmandade precisou do passado. Da tradição. A aliança entre modernidade e tradição é 

cada vez mais freqüente. Sendo a cultura “a matéria básica do turismo” (BARROCO, 

2000, p.09), a Irmandade da Boa Morte se configura com alto potencial para a referida 

temporalidade.   
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Uma destas transformações é a indústria do turismo. A recente turistização da 

Festa da Irmandade da Boa Morte, efetuada a partir da década de 1970, corrobora com a 

inserção do Estado na atividade turística internacional, mediante turismo cultural. A 

relação turismo e patrimônio – material ou imaterial – é, em muitos casos, 

extremamente benéfica. Além da valoração e preservação para o turista e residente, 

pode ser compreendida por vários aspectos. Sobre a utilização do patrimônio para fins 

turísticos, Rodrigues (2003, p. 18) escreve: 

 

A valorização turística do patrimônio já se mostrara eficiente em outros 
países e, além disso, possibilitava a manipulação de um universo simbólico 
de considerável importância para o reforço do civismo. A propaganda dos 
“monumentos históricos”, juntamente com a das “Festas típicas” e das 
“belezas naturais”, poderia promover aos olhos do mundo, e dos brasileiros, a 
imagem de um país com tradição e potencialidade para enfrentar o futuro.  

 

Aspectos como a exposição midiática da produção cultural local, da negritude 

baiana, da hibridização religiosa e profana11, das 365 igrejas (?), das tradições, da 

história, dos seus ciclos de produção, da baianidade e seus personagens mais lendários 

estão relacionados numa engrenagem de marketing e de segmentação mercadológica 

capitalista. Neste momento, caberia perguntar quais seriam as implicações da 

mercantilização da cultura nas proporções em que vem sendo feita na Bahia?    

  

A construção e configuração do destino Bahia, no cenário turístico nacional e 

internacional, não somente encontra parte de suas raízes nas belezas naturais, como 

também na arte, história e cultura locais, que se incumbiram de incutir no imaginário 

nacional e não-nacional uma idéia de localidade mística, da tradição, do passado que 

não passa, além de outros que não cabe nesta pesquisa.  

 

A fase atual do turismo baiano, denominada de Cluster do Entretenimento, está 

apoiada em estratégias de marketing e planejamento turístico do Estado, onde são 

criados e reforçados estes e tantos outros ícones, símbolos e tradições já existentes no 

produto Bahia, através de campanhas publicitárias locais – estados brasileiros e países 

                                                
11 A partir da conjugação e justaposição considerável dos aspectos profanos e religiosos na Festa da 
Irmandade da Boa Morte, optou-se pela utilização da expressão hibridização/hibridação a partir dos 
estudos de Canclini (2003),  pois congraça as diversas mesclas interculturais presentes na dinâmica, além 
de propor um “olhar transdisciplinar” sobre o mundo da cultura e das relações entre a modernidade e as 
tradições nos países latino-americanos.     
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com potencial emissivo registrado. Nesta direção, a Irmandade da Boa Morte é um 

ícone destacado da dinâmica étnica de elevada representatividade histórico-cultural.  

 

O modelo de entretenimento a que o Estado está condicionado é marcado pela 

proeminência da cultura. Tal fato congrega e estimula as mais variadas formas e 

vertentes artísticas locais, assim como a tradição popular e étnica como vetores dos mais 

relevantes em se tratando de atratividade turística.  

  

Se a pós-modernidade vem produzindo um sujeito sem “identidade unificada” 

(HALL, 2004), fragmentado, múltiplo, sem essência, o que dizer de uma irmandade de 

senhoras negras, que cultuam a religiosidade católica e os orixás concomitantemente e 

fazem desta interface a própria mola propulsora de sua prosperidade, arrancando 

aplausos de públicos os mais diversos, merecendo a admiração de observadores das 

mais variadas procedências e extrações sociais? 
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3.3   IRMANDADE E LEGADO CULTURAL  

 

  

A definição de legado cultural aqui utilizada se assemelha à definição moderna 

de patrimônio cultural, que, concordando com Barreto (2001, p.11), “inclui não apenas 

os bens tangíveis como também os intangíveis”. A secular Irmandade da Boa Morte, 

através de suas atuais irmãs, procura dar continuidade à responsabilidade outorgada por 

suas antecessoras. O legado cultural é material e imaterial. Material no sentido das jóias, 

adereços, roupas, imagens, casario, entre outros. Imaterial, intangível, no sentido do 

simbolismo ritualístico, da devoção, da fé, das crenças e dupla-pertença religiosa, etc. O 

conjunto destes, aliado ao prestígio da Irmandade, contribui junto à composição do 

fenômeno da turistização da Festa da Boa Morte.  

 

O compromisso étnico de perpetuar determinados costumes, atos, tradições 

populares, está na própria escolha popular de significação. A reverência é feita a partir 

da significância, da seleção, e o legado é transmitido aos que se permitem. Nesta linha 

de pensamento, o turismo cultural que se desenvolve em torno da Irmandade da Boa 

Morte se baseia em dados e passagens historiográficas, fatores identitários, religiosos – 

enfim, acima de tudo, no legado cultural, na riqueza imagética do passado ali no 

presente, como ação de (re)significar, de (re)produzir sentido e sensibilizar para o 

caráter político do universo cultural ou estesia das procissões. A memória se 

convertendo em agente transmissor do patrimônio cultural que forma e transforma, que 

cria e recria nações, Estados, confrarias, irmandades...    

  

 

 

3.3.1   A Devoção 

 

 

A Irmandade da Boa Morte se caracteriza pela Devoção à Nossa Senhora da Boa 

Morte, da Assunção ou da Glória. Essa tradição devocional do cristianismo católico foi 

trazida para o Brasil pelos portugueses. Segundo alguns teólogos, este culto tem seus 

primeiros registros a partir do século II, no Oriente (COSTA, 2000, p. 13). Raul Lody 

também confirma a gênese oriental para a Festa:  
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(...) a tradição e fé vem do Oriente, sendo imediatamente adotadas no século 
VII em Roma. No século IX, a Festa da Assunção de Nossa Senhora 
encontra-se presente e praticada em todo o mundo católico ocidental (1981, 
p. 7). 

 

Há, entre as atuais irmãs da Boa Morte, a idéia de que suas antecessoras fizeram 

promessa à Nossa Senhora da Boa Morte pelo fim da escravidão e que, neste período, 

dada a carga de sofrimento dos negros, a morte representava a libertação, a liberdade, o 

fim do infortúnio terrestre. 

 

Embora não seja o objetivo principal desta investigação tratar os aspectos 

tanatológicos12 relacionados à confraria de Cachoeira, se explicita neste estudo, a visão 

africana e judaico-cristã acerca da morte, ou melhor, da Boa Morte, como episódio de 

passagem, motivo de Festa e transcendência entre dois mundos. De um lado, o mundo 

material, e do outro, o espiritual, como dualidade fomentadora de comportamentos e 

simbolismos, medos, tradições e memória. 

 

  

3.3.1.1   Morte e Devoção – visão judaico-cristã 

 

No que se refere à Irmandade da Boa Morte, a visão sobre a morte que mais 

ganha conotação nos dias da Festa pública é a explicação judaico-cristã. Segundo esta, o 

ato de “bem morrer”, ou Boa Morte, refere-se à elevação aos céus de Nossa Senhora. 

No Oriente, este acontecimento ganha o título de Dormição; no Ocidente latino, de 

Assunção (COSTA, op. cit.  p. 12). 

 

A Assunção ou Dormição corresponde ao fenômeno da transcendência, da 

elevação espiritual de Nossa Senhora. Tal fato a protegeu de alguns inconvenientes 

reservados aos mortais, como as fases de decomposição e putrefação do corpo. Eis o 

argumento católico para as festividades da Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte. 

Também pode ser festejada com o título de Nossa Senhora da Glória, da Vitória, e até 

mesmo, da Assunção. 

 

                                                
12 Estudos relacionados à morte. 
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Há indícios que apontam para o fim do século II, no Oriente, a origem desta 

Festa. A data 15 de agosto é o ápice desta celebração, e tem no discurso de S. João 

Damasceno, falecido em 749, um sermão muito explicativo. Eis um trecho: 

 

...Aquela que trouxe a vida para todos, como poderia ela ser submetida à 
morte?... Seu próprio Filho não a recusou. A Mãe do Deus vivo (Jesus Cristo) 
bem que mereceu a Ele ser associada... Como a morte poderia encará-la? 
Como a corrupção poderia invadir este corpo onde a vida de toda a vida foi 
acolhida?  (1996, p.73)  

 
Em artigo publicado no Jornal A Tarde, no dia 17 de agosto de 2003, o Cardeal 

Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Geraldo Magella Agnello, afirmou:  

 

No Ocidente, os primeiros testemunhos da Assunção foram Gregório de 
Tours (+594) e o pseudo Militão. Tomás de Aquino e Boaventura 
determinam a orientação de todos os grandes escolásticos. Em 15 de agosto 
de 1950, Pio XII proclamou o dogma da Assunção, recolhendo o testemunho 
unânime da Igreja em favor da verdade dogmática da assunção. Maria entrou 
na glória não somente com o seu espírito, mas integralmente com toda a sua 
pessoa, depois de Cristo...O corpo de Maria não permaneceu na morte, não se 
dissolveu na corrupção, ressuscitou e foi assunto ao céu. 

 
Há de se considerar, também, que nas festividades da Boa Morte, há uma grande 

evocação e respeito à memória e resistência das irmãs já falecidas. Tendo 

experimentado ou não uma Boa Morte, as irmãs que já “subiram” aos céus são 

lembradas com freqüência e respeito. 

 

 

3.3.1.2   Morte e Devoção – visão Yorubá 

 

O homem africano é a própria natureza sem cortes. Respeita o tempo como um 

verdadeiro senhor. Contempla animais, entende e respeita a multiplicação das espécies, 

além de ter na oralidade uma grande fonte de conhecimento e ensinamentos – fato este 

que contrasta ainda mais a relação com a cultura ocidental, tendo em vista que a 

educação formal, via alfabetização, acabou com a transmissão oral de boa parte da 

mitologia e conhecimentos nacionais.  

 

É com base neste respeito à oralidade, e via cultura Yorubá, uma das mais 

presentes em terras nacionais e, quiçá, de maior contribuição à cosmologia das religiões 

afro-brasileiras, que se apresenta uma justificativa africana (Yorubá) para a 
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comemoração do episódio da morte. O teólogo Volney Berkenbrock (2002, p. 207), 

pesquisador da religiosidade afro-brasileira, afirma: 

 

(...) Os porquês no mundo afro-brasileiro não são respondidos por uma 
reflexão filosófica. Na tradição africana, existem histórias (mitos) que contam 
o porquê, isto é, o início e a razão das coisas. Na linguagem do candomblé, as 
histórias que contam o início das coisas são chamados de Itans. Há, na 
verdade, uma imensa mitologia africana que permaneceu no Brasil e muito 
contribuiu para a memória religiosa.  

 

Se, para grande parte dos ocidentais, os assuntos relacionados à morte são 

temidos, na visão Yorubá, a morte é configurada como episódio de (re)ligação entre 

dois mundos: o Aiyê e o Orum. Na cosmologia Yorubá, a existência pode ser 

compreendida através destes dois níveis de mundo e universo. O Aiyê é o mundo 

humano, materializado, sentido, concreto e tocável, onde a natureza, os seres são 

produzidos e fiscalizados. Já o Orum está reservado para o intocável, ilimitado, 

transcendente, espaço dos Orixás e eguns. Estes dois níveis se complementam, e juntos 

produzem a harmonia necessária ao ato de existir. Berkenbrock afirma (2002, p. 206): 

 

Na relação entre os dois níveis, o Orum tem a primazia sobre o Aiyê. O 
Orum tem a condução, é ele que deve ser obedecido. Por isso a busca pelo 
equilíbrio é tarefa constante do Aiyê. O equilíbrio é entendido tanto de forma 
individual como coletiva. A atividade religiosa no Candomblé, por exemplo, 
tem sempre um objetivo último a busca ou a manutenção do contato, do 
equilíbrio, da harmonia entre os dois níveis da existência.   

 
Desta forma, o Candomblé aparece como elemento de (re)ligação entre as duas 

formas de (co)existir. Intermediário, necessário e justo pacificador dos estados de ânimo 

humano.  

  

 A mitologia africana encontra no mito criacional de Obatalá (PRANDI, 2001), a 

explicação para o festejo do episódio morte como elemento de reencontro do homem 

com o orixá, do Aiyê com o Orum. Eis o mito:   

 

No início não havia a proibição de se transitar entre o Céu e a Terra. A 
separação dos dois mundos foi fruto de uma transgressão, do rompimento de 
um trato entre os homens e Obatalá. Qualquer um podia passar livremente do 
Orum para o Aiyê. Qualquer um podia ir sem constrangimento do Aiyê para 
o Orum. Certa feita um casal sem filhos procurou Obatalá, implorando que 
desse a eles o filho tão desejado. Obatalá disse que não, pois os humanos que 
no momento fabricava ainda não estavam prontos. Mas o casal insistiu, até 
que Obatalá se deu por vencido. Sim, daria a criança aos pais, mas impunha 
uma condição: o menino deveria viver sempre no Aiyê e jamais cruzar a 
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fronteira do Orum. Sempre viveria na Terra, nunca poderia entrar no Céu. O 
casal concordou e foi-se embora. Como prometido, um belo dia nasceu a 
criança. Crescia forte e sadio o menino, mas ia ficando mais e mais curioso. 
Os pais viviam com medo de que o filho um dia tivesse curiosidade de visitar 
o Orum. Por isso escondiam dele a existência do Céu, morando num lugar 
bem distante de seus limites. Acontece que o pai tinha uma plantação que 
avançava para dentro do Orum. Sempre que ia trabalhar em sua roça, o pai 
saía dizendo que ia para outro lugar, temeroso de que o menino o 
acompanhasse. Mas o menino andava muito desconfiado. Fez um furo no 
saco de sementes que o pai levava para a roça e, seguindo a trilha das 
sementes que caíam no caminho, conseguiu finalmente chegar ao Céu. 

  

Ao entrar no Orum, foi imediatamente preso pelos soldados de Obatalá. Estava 

fascinado: tudo ali era diferente e miraculoso. Queria saber tudo, tudo perguntava. Os 

soldados o arrastavam para levá-lo a Obatalá e ele não entendia a razão de sua prisão. 

Esperneava, gritava, xingava os soldados. Brigou com os soldados, fez muito barulho, 

armou um escarcéu. Com o rebuliço, Obatalá veio saber o que estava acontecendo. 

Reconheceu o menino que dera para o casal de velhos e ficou furioso com a quebra do 

tabu. O menino tinha entrado no Orum! Que atrevimento! Em sua fúria, Obatalá bateu 

no chão com seu báculo, ordenando a todos que acabassem com aquela confusão. Fez 

isso com tanta raiva que seu opaxorô atravessou os nove espaços do Orum. Quando 

Obatalá retirou de volta o báculo, tinha ficado uma rachadura no universo. Dessa 

rachadura surgiu o firmamento, separando o Aiyê do Orum para sempre. Desde então, 

os orixás ficaram residindo no Orum e os seres humanos no Aiyê. Somente após a morte 

poderiam os homens ingressar no Orum. 

  

Enfim, a morte aparece como o grande elemento de (re)ligação entre estes dois 

mundos. Etapa necessária para chegada ao Orum – território consagrado aos deuses e 

Orixás – à eternidade, paz, justiça e clarividência.  

 

 

 

3.3.2   A Festa 

 

 

Pesquisar a Festa enquanto dinâmica polissêmica é, antes de tudo, pesquisar a 

própria condição humana. Contextualizar esta investigação é uma necessidade possível 

de ser satisfeita segundo dimensões antropológicas, comunicacionais, historiográficas e 

musicológicas. Pode-se afirmar que a Festa da Irmandade da Boa Morte se configura na 
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definição de espetáculo como não sendo um “conjunto de imagens, mas uma relação 

social entre pessoas, mediada por imagens” (DEBORD, 1997, p. 14). Nesta linha de 

argumentação, os registros imagéticos e sonoros da Festa da Boa Morte mediam e 

ambientam relações sociais, mas também se integram como fragmentários da referida 

Festa. 

 

 

3.3.2.1   O Cronograma 

 

A Festa da Irmandade da Boa Morte, embora composta em cinco dias, está 

alicerçada em três ritos assim distribuídos (Tabela 03): 

 

 

TABELA 03. CRONOGRAMA E RITOS DA FESTA 
 

Cronograma 

 

Rito Significado Atividade(s) Música Ceia 

Primeiro dia Primeiro Morte de Nossa 
Senhora  

Missa, Procissão 
e Ceia 

Religiosa Ceia Branca 

Segundo dia Segundo Enterro Missa e Procissão Religiosa  ---------- 

Terceiro dia Terceiro Assunção e Glória Missa, Procissão, 
Ceia e Samba-de-
Roda 

Religiosa, 
Valsa e Samba-
de-Roda 

Feijoada 

Quarto dia Não há Festa Samba-de-Roda e 
ceia 

Samba-de-Roda Cozido 

 

Quinto dia Não há Festa Samba-de-Roda e 
Ceia 

Samba-de-Roda Caruru e 
Mungunzá 

Fonte: Irmandade da Boa Morte 

 

No cronograma da Festa, os três ritos fundamentais estão organizados nos três 

primeiros dias, respeitando e seguindo a tradição deixada pelas irmãs que fundaram a 

Irmandade. 

 

No primeiro dia, por volta das dezoito horas, acontece uma missa em Ação de 

Graças pelas irmãs falecidas e pela Morte de Nossa Senhora. É o início da Festa e 

constitui-se como o primeiro rito. Logo após a missa, um cortejo sai pelas principais 

ruas da cidade com o acompanhamento musical das filarmônicas locais. 
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Ainda neste dia, aproximando-se das vinte e uma horas, ocorre a Sentinela de 

Nossa Senhora da Boa Morte, seguida de uma ceia branca oferecida pelas irmãs. A 

refeição espalha-se pelo Largo D’Ajuda, localizado em frente ao refeitório da 

Irmandade, onde turistas, pesquisadores, jornalistas e a população local, em fila ordeira, 

recebem seus pratos. 

 

O segundo dia está reservado para a Missa de Corpo Presente na Capela (Figura 

07) da própria Irmandade, situada ao lado da Sede. Logo após, uma procissão sai pelas 

ruas acompanhada da(s) filarmônica(s) e do povo em geral. 

 

   
  Figura 07: Irmäs na missa de Corpo Presente. 
  Fotografia: Armando Castro  (2005) 
 

 

 

No terceiro dia, comemora-se a Assunção de Nossa Senhora. É quando há a 

confirmação de que Nossa Senhora da Boa Morte subiu aos Céus e encontra-se ao lado 

do grande Pai. Neste dia, a programação começa com uma Alvorada às seis horas da 

manhã, seguida de Missa na Capela da Irmandade pela Assunção da Santa – neste dia 

Nossa Senhora da Boa Morte ou Glória está elevada, conforme demonstra a Figura 08.  
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                    Figura 08: Missa no Dia da Assunção. 
            Fotografia: Armando Castro  (2005)   
 

 
Após a reza, as irmãs e a(s) filarmônica(s) saem em procissão pelas ruas 

vizinhas à sede da Irmandade, sempre acompanhadas por uma respeitável quantidade de 

pessoas. Ao meio-dia, é servido o almoço para as irmãs e os convidados. É o início da 

Festa profana. Já não há mais luto neste momento. É também neste dia que é empossada 

a Comissão Organizadora da Festa do ano seguinte. 

 

 

3.3.2.2   A Música 

 

A música é um dos grandes elementos da Festa da Boa Morte. Presente em todo 

cronograma, emoldura esta Festa que, antes de tudo, celebra a existência. Os corpos são 

levemente orientados pelo canto sereno de pouco mais de duas dezenas de senhoras, 

que, entre missas, cortejos, procissões, sentinelas e rodas, cumprem a maravilha do 

festejar. É a deusa música embalando a (re)ligação. Dando seqüência, as filarmônicas e 

os grupos de samba-de-roda.  

  

Como agente estético-cultural resultante da produção humana, a música pode ser 

assim percebida nos estudos de Merriam: 
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O som musical é o resultado de processos comportamentais humanos que são 
modelados pelos valores, atitudes e crenças das pessoas que compartilham 
uma determinada cultura. O som musical não pode ser produzido exceto por 
pessoas para outras pessoas, e, embora possamos separar os dois aspectos (o 
aspecto som e o aspecto cultural) conceitualmente, um não está realmente 
completo sem o outro. O comportamento humano produz música, mas o 
processo é contínuo; o comportamento é amoldado para produzir som 
musical e, assim, o estudo de um converge para o outro (1964, p.06).  

 

O canto litúrgico, a valsa e o samba-de-roda, o popular sambão, samba-de-

arrastão, os pagodes populares televisivos são os gêneros musicais encontrados dentro 

do cronograma da Festa da Irmandade da Boa Morte. Estes gêneros encontram a sua 

espacialidade e temporalidade devidamente demarcada nesta dinâmica. Enquanto que 

nos dois primeiros dias da Festa não se ouve nem se dança o samba-de-roda, nos 

últimos não há a presença dos cantos de origem judaico-cristã. O motivo para a Festa 

profana é religioso; é a confirmação da assunção de Nossa Senhora aos céus.  

 

Como executantes musicais, parte das pessoas da própria cidade de Cachoeira, 

que têm a Irmandade da Boa Morte como uma instituição de referência em seu 

cotidiano. Vale ressaltar que essa é a opinião dos músicos e coralistas que participam da 

Festa, e não de toda a população da cidade. A propósito, cabe lembrar que existem 

grupos de cachoeiranos que não compartilham com a idéia de referencial da Irmandade, 

tendo em vista a sua relação com o Candomblé.   

 

Discordância à parte, a Festa da Irmandade da Boa Morte não só é referência 

pelo acúmulo de pessoas que consegue proporcionar, como também por tantos outros 

fatores, como a própria variedade musical existente nos dias dos festejos. Sentidos e 

musicalidades amparados pelo prestígio das negras senhoras, por sua história e Festa de 

um povo genuinamente mestiço e disposto para o festejar. 

 

Apesar de não haver obra musical característica da Irmandade, a relevância da 

música na Festa é tão significativa que, para historiadores como o professor Luis 

Cláudio Dias do Nascimento, pode ser considerada como o “Quarto-Rito”. Na entrevista 

concedida em 03 de dezembro de 2002, afirma:  
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(...) Um quarto rito que é essa dessacralização que ocorre durante esses três 
ritos, que é o retorno daquele estado de sacralidade que as irmãs se colocam 
para o mundo telúrico, voltar pra terra, pra sua realidade. Essa volta pra 
realidade é feita através de música e dança. E essa música tem toda uma 
profanidade...Neste sentido, o samba tem um sentido religioso. 

 

A música e dança que se refere Nascimento acontece no terceiro dia de Festa, 

logo após a confirmação da Assunção. Neste caso, a valsa intermediária e o samba-de-

roda produzidos dentro da sede da Irmandade pela Filarmônica Lira Ceciliana. Até 

então, não surgiram os grupos de samba-de-roda de Cachoeira. É, neste momento, que 

as irmãs iniciam o seu cronograma profano da Festa.  

 

 

 

                        
        Figura 09: Samba-de-Roda/Sede Irmandade   Figura 10: Samba-de-Roda 
        Fotografia: Armando Castro  (2005)    Fotografia: Armando Castro  (2003)  
 

 

  

O samba e o ato de sambar das irmãs, neste instante, adquirem sentido religioso 

e são partes integrantes de toda dinâmica anual da Irmandade da Boa Morte. Enquanto 

isto, do lado de fora da sede, milhares de pessoas esperam e acompanham, 

pacientemente, a dança das senhoras, como forma de “autorização” para a Festa das 

ruas. É o sinal verde para a Festa de largo que presenciará a participação de charangas e 

repertórios mil, onde se multiplicam os arrastões musicais, os cochichos, a popular 

“paquera” e “gandaia”. 
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3.3.2.3   A Música Litúrgica 

 

Na Festa da Boa Morte, a música litúrgica aparece nos três primeiros dias, e em 

momentos relativamente previsíveis: procissão e missa.  

 

Por muitos anos, a Festa da Irmandade chegou a contar com a presença, em suas 

procissões, de duas Filarmônicas muito conhecidas de Cachoeira, a Sociedade Lítero 

Musical Minerva Cachoeirana, fundada em 1878, e a Sociedade Orféica Lira Ceciliana, 

fundada em 1870. Para tanto, não foi necessário o ensaio conjunto das duas instituições 

musicais, já que, tanto nas procissões e sambas-de-roda, enquanto uma tocava a 

quantidade de músicas previamente acertada, a outra aguardava.  

 

Se há rivalidade entre estas duas instituições musicais, como é de costume entre 

as filarmônicas de uma mesma cidade, na Festa da Boa Morte isto não se percebe; 

prevalece o respeito à possibilidade de participar – e alcançar a visibilidade que o 

evento proporciona – dos festejos em homenagem à Assunção de Nossa Senhora aos 

Céus. 

 

Nas procissões promovidas pela Irmandade em seu período de Festa, as irmãs 

cantam, acompanhadas pela execução da(s) filarmônica(s) e de uma população de 

curiosos, jornalistas e fiéis. Estes últimos também engrossam o coro das ladainhas. O 

repertório musical religioso-católico deste momento é de admiração e louvor à Nossa 

Senhora. Os cânticos são prontamente reconhecidos pela população e devotos presentes 

que acompanham as irmãs nos refrões, como neste cântico abaixo: 

 

Cântico a Maria 
 

Louvando à Maria, o povo fiel      (Irmã) 
A voz repetia, de São Gabriel 
Ave, Ave, Ave Maria            (Coro) 
 
Trazendo o rosário, na cândida mão       (Irmã) 
Ensina o caminho da santa oração 
Ave, Ave, Ave Maria         (Coro) 

 
Vestida de branco, ela apareceu        (Irmã) 
Trazendo na cinta as cores do céu 
Ave, Ave, Ave Maria         (Coro) 

 

 



 73 

Em toda música litúrgica, há uma estratégia sutil de encantamento e sedução 

pelo ouvido. Desde a linearidade e previsibilidade do canto gregoriano, em que o transe 

mental contrapõe-se ao corpo estático, até as canções mais rápidas dos movimentos de 

renovação carismática, a música traz em sua existência o ingrediente da sedução, 

estesia... A arte-sensibilização-sedução é uma estratégia, que ganha corpus com a 

procissão e peregrinação pelas ruas. 

 

A utilização da música como fator de sensibilização em cerimônias religiosas ou 

não já foi comentada por Santo Agostinho (2000, p. 195): 

 
Os prazeres do ouvido prendem-me e subjugam-me com mais tenacidade... 
quando me lembro das lágrimas derramadas ao ouvir os cânticos da vossa 
Igreja nos primórdios da minha conversão à fé, e ao sentir-me agora traído, 
não pela música, mas pelas letras dessas melodias, cantadas em voz límpida e 
modulação apropriada, reconheço, de novo, a grande utilidade desse costume. 
Assim flutuo entre o perigo do prazer e os salutares efeitos que a experiência 
nos mostra. Portanto, sem proferir uma sentença irrevogável, inclino-me a 
aprovar o costume de cantar na igreja, para que, pelos deleites do ouvido, o 
espírito, demasiado fraco, se eleve até os afetos de piedade. 

 

 A música litúrgica executada e cantada nas missas da Festa da Irmandade segue 

o repertório musical das missas tradicionais. A temática é o louvor a Maria. Não há 

muitas novidades, a não ser o surgimento do Coral Cidade de Cachoeira. O Coral 

Cidade da Cachoeira foi criado pela professora Glofeuda Nascimento dos Santos, a 

partir da solicitação dos senhores Raimundo Cerqueira e Zé Luis – administradores da 

Filarmônica Lira Ceciliana –, e tinha por finalidade acompanhar o referido grupo 

musical. A data da fundação é 26 de julho de 1996; tão logo surgiu, recebeu o convite 

da Irmandade da Boa Morte para os festejos do mesmo ano. Convite feito e prontamente 

aceito até os dias atuais. O Coral conta, atualmente, com um quadro de 

aproximadamente trinta participantes com idades variadas. A regência fica por conta da 

fundadora, e a apresentação nas missas das festividades da Boa Morte é sempre em 

grande estilo. Roupas simples, porém padronizadas, disposição dos cantores e cantoras 

mediante classificação vocal e repertório previamente selecionado e ensaiado para a 

Festa. 

 

 A contribuição das filarmônicas na música litúrgica restringe-se ao 

acompanhamento musical das procissões e à valsa intermediária – antecessora do 

samba-de-roda. Nestas procissões, o repertório parece dar o ritmo de caminhada das 
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irmãs e fiéis, assim como o silêncio parece adquirir complexas seqüências harmônicas 

em sonoridades inquietas de pulsares ancestrais. 

 

 

3.3.2.4   A valsa “intermediária” 

 

Acontece no terceiro dia, logo após a procissão pelas ruas da cidade. A esta 

altura, o salão do primeiro andar da sede da Irmandade já está repleto. Embora esta 

valsa “intermediária” já seja um elemento constitutivo da Festa, desconhece-se a sua 

origem e significado na dinâmica. Configura o gênero intermediário entre o litúrgico e o 

samba-de-roda. 

 

A valsa anuncia e autoriza o início profano da Festa, uma vez que já ocorreu a 

Assunção de Nossa Senhora e a comissão organizadora da Festa seguinte já foi 

empossada. De agora em diante, sob a melodia de valsas como Danúbio Azul, as irmãs 

dançam até a chegada do samba-de-roda. 

  

A presença das Filarmônicas na Festa da Boa Morte é antiga – tempo não 

registrado nem documentado pela Irmandade e referidos grupos. Sabe-se que há uma 

relação de grande amizade entre as irmãs e os músicos e responsáveis destas. 

Atualmente, as Filarmônicas recebem cachês pelo acompanhamento – uma exigência da 

própria Irmandade –, como sinal de gratidão das irmãs que, por muitos anos, 

encontraram nestas agremiações musicais a solidariedade revestida em apresentações 

sem nenhum tipo de pagamento. 

 

 

3.3.2.5   O Samba-de-Roda 

 

Etimologicamente, samba vem do quimbundo semba – umbigo, umbigada. É 

possível, também, que tenha provindo da língua Bantu, nas quais o termo samba tem o 

sentido de pular ou saltar com alegria.  

 

De compasso binário ou quaternário, ritmo sincopado e muito marcado pelas 

palmas de muitos dos presentes, o samba-de-roda conota e promove a alegria, 
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descontração e motivo de encontro social. No samba-de-roda promovido pela 

Irmandade há, em muitos momentos, gritos das irmãs e demais participantes que 

“alertam” para uma coreografia um pouco mais “ousada”, evitando, assim, que se perca 

o respeito na roda. Os gritos soam, em outros momentos, como felicitações para a 

capacidade de, com tal idade, ainda saracotearem os quadris em movimentos 

envolventes, sensuais, que desafiam e aparecem com ar despojado e irônico. Ser 

convidado, via umbigada, para a roda é sinal de prestígio, e, negar este chamado para a 

dança é semelhante à quebra de um pacto que ninguém sabe a origem. 

 

A cidade de Cachoeira é a que mais possui grupos de samba-de-roda no 

Recôncavo. A assimilação deste tipo de samba com a história de sofrimento dos negros 

pode ser percebida neste trecho do depoimento concedido por Dona Anália, em 23 de 

março de 2003, onde logo no início do encontro ela afirma “Primeiramente eu vou 

cantar um samba que foi nascido da senzala, no tempo da abolição, quando os negros 

saíam dos canaviais e entrava dentro da senzala eles cantavam...” 

 

Nos sambas-de-roda cachoeiranos, a temática do cotidiano escravagista aparece 

com certa freqüência. Ao ouvir tais peças musicais, as imagens deste período logo vêm 

à mente. A oralidade se encarrega de repassar para as novas gerações tais músicas, não 

somente como entretenimento, mas como motivo de orgulho e respeito à 

afrodescendência. 

  

Um outro samba-de-roda que evoca a resistência e sugere a força da raça negra: 

 

Dá no nego, dá no nego 
No nego você não dá... 
Joga a bola para cima 
Deixa a bola bolear 
Você diz que dá no nego 
No nego você não dá... 

 

Entre os grupos, os mais conhecidos são o Suerdieck, o Amor de Mamãe, os 

Filhos de Nagô, os Filhos do Caquende, os Filhos da Barragem e os Filhos de Ogum. O 

prefixo Filhos, em boa parte dos casos, é dado numa clara alusão ao bairro ou região, de 

que o grupo é oriundo – vide Caquende e Barragem, dois bairros da cidade de 
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Cachoeira. Nomeia-se, também, como no caso dos Filhos de Ogum, em referência ao 

orixá que se constitui como patrono do grupo musical.     

 

A considerável quantidade dos grupos de samba-de-roda originou um hábito 

entre alguns moradores de Cachoeira: completar o nome do indivíduo com o nome do 

grupo a que pertence. Desta forma, é corriqueiro ouvir nas ruas alguém ser interpelado 

como Dedão do Amor de Mamãe, Dona Dalva do Suerdieck, Chuíte do Caquende, etc. 

 

A origem destes grupos está diretamente relacionada ao intenso calendário de 

Festas religiosas da cidade. Logo após a reza, costumava vir o samba. Em tais Festas, 

também conhecidas como Festas-de-largo, a animação ficava por conta desses músicos. 

Em entrevista concedida no dia 23 de março de 2003, ao autor desta Dissertação, 

Augusto Passos da Costa – nas artes, Dedão do Samba –, fundador e responsável pelo 

Samba-de-Roda Amor de Mamãe, declarou: “... foi muito natural, porque meu fanatismo 

sempre foi samba. Aqui em Cachoeira tinha reza de Santo Antônio, reza de São Roque, 

reza de São Cosme, e assim que acabava a reza, vinha o samba”. 

 

Para a Festa da Boa Morte, o repertório destes grupos é composto de dois tipos 

de samba-de-roda: O samba-velho e o samba-de-improviso. A distinção se estabelece 

em virtude da origem da obra. Enquanto no primeiro acontece o “repasse”, 

“interpretação” de um samba antigo, no segundo a composição é feita no momento, 

coincidindo o cantor e o compositor. 

 

O samba-velho também pode ser conhecido como samba-de-raiz, de 

antigüidade, e foi passado através das gerações. Os avós, pais, tios, ensinaram, via 

oralidade. Neste caso, assim como na música convencionalmente chamada folclórica, os 

autores não aparecem, e as obras já são consideradas de domínio-público.  

 

No samba-de-improviso, as mais diversas situações são relatadas no momento 

em que acontecem. Basta o cantor percebê-las e ter capacidade de estruturá-las em seu 

canto. Desta forma, se pode cantar desde o simples escorregão de alguém, passando pela 

solicitação de bebida prometida e esquecida pelo anfitrião, chegando até o samba com 

temática religiosa – samba de São Cosme, samba-de-chegada, entre outros. O puxador-
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cantor deve ter grande criatividade e espirituosidade para puxar e compor este tipo de 

samba.  

 

Na Festa da Boa Morte, o samba-de-roda respeita esta divisão. Neste sentido, 

aparece o samba-de-caruru, o samba-de-chegada, o samba-de-pedido, samba-de-

domingo, samba-de-casa-de-vizinha, samba-corrido, entre outros. 

 

Samba de São Cosme ou Samba-de-Caruru 
 

Meu Santo Antônio, eu quero água 
Meu Santo Antônio, eu quero água 
Água de beber, água de lavar 
Meu Santo Antônio, eu quero água 
Meu Senhor, São Cosme, Divina Coroa 
Pelo amor de Deus, meu São Cosme, não me deixe à toa 

 

 

A letra acima permite a inclusão do nome de outros santos, seguindo a 

lembrança do cantor. Também é conhecido como samba-de-caruru e samba-de-casa-

de-vizinha, por ocorrer em reuniões caseiras em que há a oferta de tal iguaria. A 

solicitação feita pelo grupo é logo atendida pelo dono da casa, que deverá ter em seu 

estoque comida e bebida para os animadores da Festa que, quase sempre, ali estão pelos 

laços de parentesco e amizade, fatos estes, que não geram nenhuma renda para o grupo. 

Já no samba-de-chegada, pede-se licença e a benção aos santos para o início dos 

festejos.  

 

 

Samba-de-Chegada 
 
Nossa Senhora, me dê licença 
Me dê seu salão para vadiar, para vadiar 
A primeira vez que nesta casa sambei 
Ai, Ai, Ai, o meu amor chegou agora 

 
 

Samba-de-Pedido 
 
Quem no samba tá bebendo, tá bebendo 
Samba lelê, ôba 
Eu sambo e não bebo nada 
Samba lelê, ôba 
Venha seu fulano, venha cá, faça o favor 
Venha receber lembrança 
Que beltrano que mandou... 
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Samba-velho 
 
Amor de longe 
Tão cedo eu não vejo mais 
A Bahia numerou, Meu Deus  
Cachoeira, Meu Deus (Ah!) 

 

No que se refere à sua estruturação musical, a seqüência harmônica e melódica 

do samba-de-roda na Festa da Irmandade é o tradicional. De harmonia marcadamente 

repetitiva, possibilita aos músicos solistas, como o banjo, cavaquinho e viola, a 

improvisação. Enquanto, de um lado, há uma base cíclica, do outro há criações 

melódicas contínuas.  

 

Na sede da Irmandade, no período da Festa, a primeira aparição do samba-de-

roda acontece tão logo encerra-se a valsa, no terceiro dia. No mesmo salão, ainda sob a 

apresentação da Filarmônica, as irmãs divertem-se em naturais deslizes e rodopios do 

corpo, num gesto genuinamente deste samba. É a graciosidade dos movimentos da 

valsa, cedendo lugar para os requebros marotos destas senhoras, que, entre um 

requebrado e outro, se encantam com o espanto do outro diante de seus movimentos. 

 

Quem deve abrir a roda (começar a sambar) são as irmãs, que sempre terão 

preferência no ato de sambar no centro. Duas pessoas não podem sambar ao mesmo 

tempo dentro da roda. O convite deve ser feito através da tradicional umbigada – 

recurso que se encontra um pouco esquecido da população participante (ver Figura 11). 

                                                                                                                                                                                             
                                         Figura 11: Tradicional umbigada 
                                                             Fotografia: Correio da Bahia (2003) 
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A ordem e respeito no samba-de-roda da Irmandade são fiscalizados pelas irmãs. 

Do simples olhar até o acompanhar, lado a lado, a pessoa mais exaltada. Em alguns 

casos, utilizam-se do microfone dos músicos e cantores para fazer as observações 

necessárias. 

 

Saído da sede da Irmandade, o local de apresentação dos grupos de samba-de-

roda é o Largo D’Ajuda, localizado em frente ao refeitório da Irmandade. A roda é 

extremamente participativa. Crianças, turistas, jornalistas, irmãs, políticos e a população 

local podem freqüentá-la, desde que não se perca o respeito e a alegria da Festa (Figura 

12).                     

                              

                                                          Figura 12: Criança na roda 
                                                          Fotografia: Armando Castro (2003) 
 

 

Dentre os grupos de samba-de-roda mais presentes nas festividades da Boa 

Morte das últimas décadas, destaque para o Amor de mamãe e o Suerdieck. Criado na 

década de 1970 por Augusto Passos da Costa, popularmente conhecido como Dedão do 

Samba (Figura 13), o grupo musical Amor de Mamãe é o que mais registra 

apresentações, até então, na Boa Morte. Vale ressaltar que Dedão do Samba foi 

freqüentador da Irmandade desde menino, e sempre que pôde colaborou com os festejos 

das irmãs. 
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                                                           Figura 13: “Dedão do Samba” 
       Fotografia: Armando Castro (2003)    

 
 
Nosso personagem faleceu em 2004, quando o Amor de Mamãe tinha onze 

componentes. Dedão informou, ainda, sobre o repertório da Festa da Irmandade da Boa 

Morte que “... o samba das irmãs, de segunda e terça-feira, é o ‘samba-velho’, ‘samba 

do povão velho’, ‘samba de barravento amarrado”. 

 

Quanto à seqüência dos sambas, ele prossegue: 

 
(...) você vai tirando13 vários. Você tem que ter a seqüência de sambas 
mesmo, é na memória. A primeira música, como obrigação é salvar a dona da 
casa, Nossa senhora da Boa Morte, as santas, Bom Jesus da Lapa, e por aí 
vai... (23/03/2003). 

 

Outro grupo que aparece nas festividades da Boa Morte, com relativa freqüência, 

é o Samba-de-Roda Suerdieck. Apesar de ter como fundadora e responsável uma das 

irmãs da Boa Morte - Irmã Dalva -, e de ser o mais antigo de Cachoeira, o “Suerdieck” 

tem uma pequena participação dentro das Festas.  

 

Fundado na década de 50 por D. Dalva (Figura 13) - de batismo, Dalva Damiana 

dos Santos -, dentro das instalações da indústria de charutos Suerdieck. Charuteira de 

“mão-cheia” – como ela mesma se vangloria –, teve, também, passagens profissionais 

pela Fábrica de Charutos Dannemann, de onde seguiu para a Suerdieck. 

 

                                                
13 Grifo meu. O termo tirando, para a classe de músico, significa começar a cantar/tocar.  
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 O grupo de samba surgiu logo nos primeiros anos, quando teve a iniciativa de 

organizar uma Festa para arrecadar fundos para a Festa de Nossa Senhora D’Ajuda. 

Sem saber ainda como aconteceria a Festa, foi incentivada pelo supervisor, Waldo, a 

preparar um grupo de samba-de-roda, para animar o acontecimento. Sendo assim, 

convidou outras charuteiras, vizinhas, amigos e tratou de preparar o repertório que 

contava com sambas-de-roda antigos – passados, oralmente, pelos antigos familiares. 

 

 
 

                      Figura 14: D. Dalva  e parte do “Samba –de-Roda Suerdieck” 
      Fotografia: Armando Castro (2003)           

 

 

Em 2004, D. Dalva foi agraciada com o lançamento do CD Samba de Dalva, 

patrocinado pela Secretaria de Cultura e Turismo do Estado da Bahia. Gravado em 

2001, nos estúdios da WR, em Salvador, o Samba-de-Roda Suerdieck, para este registro 

fonográfico, foi denominado de Samba de Dalva – mudança de marca em homenagem a 

D. Dalva e cautela referente à marca homônima de charutos. 

 

Nas ruas e fora do alcance das irmãs, o samba acontece em suas muitas facetas 

estilísticas. Organizado e conduzido espontaneamente por populares, estas músicas 

contemplam dos sambas-de-roda aos sambas mais modernos e ousados como os do 

grupo baiano É o Tchan, Pagod’Art, Harmonia do Samba, entre outros... O samba-de-

televisão, da garotada, como afirmou Dedão do Samba. 

 

A Festa da Boa Morte é, também, enquanto fenômeno aglutinador de pessoas de 

várias partes do Brasil e mundo, uma situação favorável para outras instituições 
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apresentarem seus produtos e atividades. Como chamariz, contratam grupos musicais, 

de capoeira e de maculelê para apresentações em suas portas na tentativa de atrair 

visitantes e turistas. 

 

 

 

3.3.3   O Vestuário 

 

 

 O vestuário na Festa da Irmandade da Boa Morte está diretamente relacionado 

ao cronograma e significado dos ritos. Elemento indispensável, as roupas utilizadas 

pelas velhas senhoras respeitam o tradicional costume dos cortes, tecidos, cores e 

combinações de outrora. Neste sentido, as roupas utilizadas estão afinadas com o tempo 

e – para os que conseguem perceber - com os princípios do Candomblé.   

  

 No primeiro dia - morte de Nossa Senhora e missa pelas antecessoras já 

falecidas -, noite, as irmãs vestem trajes e indumentárias de baiana, como a bata, camizu 

(ou camisa de crioula), torço ou ojá de cabeça, pano-da-costa, sandálias e saias armadas 

- todas na cor branca em resignação e respeito à Senhora morta. Não há jóias ou 

adereços, apenas as guias dos orixás.   

 

O elemento branco inserido tanto no vestuário como na culinária, neste dia, pode 

ser observado como homenagem a Oxalá – orixá da fertilidade, deus da criação. 

Simboliza a transcendência, a passagem do espírito do plano material (aiyê) para o 

espiritual (orum), o que configura a morte em renascimento. A morte no plano terreno 

como nascimento no plano teogônico.   

 

No segundo dia – Missa de Corpo Presente e enterro -, noite, o vestuário é 

caracterizado pelos trajes de gala e beca das irmãs. A indumentária de gala tem três 

cores básicas: o preto, o branco e o vermelho. A saia é preta e plissada, a camisa é 

branca e engomada em richelieu e uma faixa vermelha que fica virada para o lado negro 

da roupa em sinal de luto. Para esta combinação de cores e sua relação com a 

religiosidade afro-brasileira, escreveu Nascimento:  
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... As duas cores usadas na sai, o preto e o vermelho, representam, o primeiro 
a terra (aiyê), a decomposição, a ausência de luz, nas graduações vibratórias 
das cores. Ògún e Obàluaiyê (literalmente, o rei da terra; Orixá incumbido da 
decomposição da matéria) dominam este campo; por isso suas cores 
predominantes são o vermelho e preto e o azul marinho. O vermelho, além de 
formar a combinação das cores de òbáluaiyê, representa, no mesmo processo 
da graduação das cores, em que faixa espiritual está situado Égun do falecido 
entre o estágio material (aiyê) representado pela cor, branco. Portanto, esta 
cor vermelha é do domínio de Iansã, cujo nono filho é Égun (1988, p. 32). 

 

Neste dia, aparece o bioco – pano ou mantilha que envolve boa parte da cabeça, 

deixando apenas o rosto do lado de fora, conforme Figura 15. 

 

 

 
                Figura 15: D. Filinha com bioco 
                Fotografia: Armando Castro  (2005) 

 

  

Para o terceiro dia – Assunção e Glória -, manhã, após a missa solene, as irmãs 

saem em procissão pelas ruas com saia preta, parte superior em branco e uma peça de 

pano vermelha – simbolizando a vida, a força – Neste dia, a beca é virada para o lado 

vermelho e na cabeça o torço. As jóias são acrescidas ao vestuário num sinal de Festa, 

riqueza e grandeza.   
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3.3.4 As Jóias 

 

 

Jóias, braceletes, brincos, colares e balangandãs como adereço das irmãs da Boa 

Morte no terceiro dia da Festa é o que não pode faltar.  Costume herdado de suas 

antecessoras da capital, também conhecidas como “negras do partido alto” – designação 

dada à parcela de negras africanas emancipadas economicamente, mediante comércio de 

quitutes, serviços e ato galardoador de seus antigos senhores e amigos – o aparecimento 

destas peças no dia da confirmação da Assunção de Nossa Senhora se constitui um 

momento de grande riqueza imagética, dado à imponência do conjunto de jóias.       

 

A utilização de jóias e adereços em Festas e procissões religiosas não é   

característica exclusiva da Boa Morte. Consta na nossa literatura passagem memorável 

sobre a famosa ala das baianas e seus adornos. Manuel Antônio de Almeida, em 

Memórias de um Sargento de Milícias, descreve um cortejo no Rio de Janeiro liderado 

por baianas bem vestidas e ornamentadas: 

 

As chamadas baianas não usavam de vestido; traziam somente umas poucas 
de saias presas à cintura, e que chegavam pouco abaixo do meio da perna, 
todas elas ornadas de magníficas rendas; da cintura para cima apenas traziam 
uma finíssima camisa, cuja gola e mangas eram também ornadas de renda; ao 
pescoço punham um cordão de ouro ou um colar de corais, os mais pobres 
eram de miçangas; ornavam a cabeça com uma espécie de turbante a que 
davam o nome de trunfas, formado por um grande lenço branco muito teso e 
engomado; calçavam umas chinelinhas de salto alto, e tão pequenas, que 
apenas continham os dedos dos pés, ficando de fora todo o calcanhar. E além 
de tudo isto envolviam-se graciosamente em uma capa de pano preto, 
deixando de fora os braços ornados de argolas de metal simulando pulseiras 
(1997, p. 75). 

 

Nas antigas procissões da Festa da Boa Morte de Salvador, o efeito resultante da 

combinação entre roupas e jóias das baianas pode ser percebido no discurso do etnólogo 

francês Pierre Verger (1999, p. 94): 

 

Saindo a procissão, as crioulas da “devoção” carregavam o esquife da 
Senhora até o alto da ladeira. Eram aquelas criaturas, negras do partido-alto, 
endinheiradas, pimponas, as moças mais cheias de dengues e momices. 
Entonteava a indumentária custosa que então exibiam, a ourana profusa que 
ostentavam. Traziam a tiracolo uma faixa larga de cetim branco, bordada a 
ouro.  
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Africanas livres e escravas faziam o uso de jóias. O antropólogo Raul Lody 

chegou a escrever um livro, o “Jóias do Axé”, que integra parte da história destes 

adereços, suas formas e motivos inspirados no amplo panteão afro-brasileiro e sua 

relevância no Brasil do século XIX. A jornalista Adriana Jacob destaca: 

 

 

(...) uma vez alforriadas, elas mantinham o costume, incorporando jóias feitas 
pelos ourives negros aos símbolos do candomblé. Com uma exuberância toda 
sua, indiferentes ao desprezo das senhoras brancas, ficaram para a 
posteridade, ‘guardadas nos museus, como jóias de crioulas, peças preciosas 
que enfeitavam as mulheres negras do Brasil (2005, p.01). 
 

 

A representatividade das jóias é o que importa; sendo assim, pouco interessa o 

material de que é constituída a peça. O relevante é estar “apresentável” na Festa da Boa 

Morte. D. Filinha afirma: “Gosto de ficar bonita na frente dos outros. Não é o dinheiro, 

é o capricho. Tô nessa idade, mas não gosto de andar desarrumada”.  

 

 

      

         Figura 16:  Revista Planeta14                           Figura 17:  D. Dalva e jóias  
       Fotografia: Lamberto Scipioni  (2003)                           Fotografia: Armando Castro (2005) 

 
 

 

                                                
14 Fotografia de Lamberto Scipioni, publicada na Revista Planeta, nº 395. Agosto/2005. 
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O primeiro registro do impacto das jóias nas procissões das negras da Boa Morte 

de Cachoeira, em Salvador foi captado pela historiografia por Odorico Tavares (1964), 

que chegou a relatar a procissão ocorrida em 1949, por conta das comemorações do 

quarto centenário da cidade de Salvador: 

 

(...)  Foi um grande momento, talvez o maior do belo cortejo, vê-las nas suas 
vestimentas características, seus torsos, suas saias rendadas, suas jóias, seus 
grandes cordões e brincos de ouro, desfilando pelas ruas engalanadas da 
cidade. Esta nobreza e dignidade que se encontram nas velhas pretas baianas, 
ali estavam no maior conjunto que já se pôde conseguir, em nossos tempos. E 
de toda parte explodiam entusiásticos aplausos: aplausos de cerca de oitenta 
mil pessoas que acorreram às ruas da capital. (TAVARES, 1964, p. 221) 

 

A relação presente entre a utilização das jóias e o Candomblé pode ser 

compreendida como fator de transcendência. O sociólogo Milton Moura, em entrevista 

ao Jornal Correio da Bahia, afirmou:   

 

Nossa Senhora da Conceição está belíssima, adornada com a lua e as estrelas, 
é o máximo da dignificação do feminino. No Candomblé, as ebomis 
costumam usar muitas jóias, então tanto o indivíduo quanto o orixá se 
transcendem. As jóias podem até ser de latão, o que importa é que apontam 
para o esplendor, a teofania, ou seja, para a maniFestação esplendorosa do 
divino (01.05.2005) 

  
Atualmente, boa parte das jóias utilizadas pelas irmãs da Boa Morte é bijuteria 

ou réplicas das antigas. Algumas jóias originais foram furtadas da sede da Irmandade e 

da residência de irmãs, assim como algumas destas deixam as peças de herança para sua 

família que, nem sempre, mantém componentes na confraria. Após os furtos, as jóias e 

peças de maior valor ficam guardadas em cofre bancário na capital baiana, onde, no 

período da Festa, é retirada parte das jóias. Neste sentido, informa a advogada da 

Irmandade da Boa Morte, Dra. Maria Celina Sala, que “...“Desde então, resolvemos 

guardar o baú do ouro no cofre de um banco em Salvador. Durante a Festa, no mês de 

agosto, tiramos algumas peças e trazemos para cá, mas não é tudo”15. 

  

Outra parte considerável de peças originais encontra-se em exposição 

permanente no museu Carlos Costa Pinto, em Salvador. Segundo sua diretora, Mercedes 

Rosa, “... é uma das coleções mais procuradas no museu [...] Os estrangeiros, 

principalmente, ficam impressionados, não acreditam que as escravas usaram essas 

                                                
15 Entrevista concedida ao Jornal Correio da Bahia, em 01/05/05, Caderno Correio Repórter, matéria sob 
o título de “Jóias crioulas”. 
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jóias”16. Explica, ainda, que a iniciativa de adquirir as jóias foi do próprio Costa Pinto, 

após perceber que “parte da história da Bahia estava indo embora, já que havia muitos 

estrangeiros interessados em comprar essas peças”. 

 

Além do museu soteropolitano, em Cachoeira, o Museu das Alfaias, também 

abriga parte das jóias que um dia pertenceram ao patrimônio original da Irmandade da 

Boa Morte. Dentre elas, coroas de prata banhada em ouro, um par de brincos cravejados 

em brilhantes, um peitilho com 370 diamantes, um resplendor de prata e ouro com 

ametista, um par de sapatos de ouro, pulseiras escravas, dois pares de abotoaduras, dois 

rosários, um broche de prata, resplendores de prata e de prata dourada, pedrarias, 

crisálidas e ametistas dos séculos XVIII e XIX17. 

 

 

 

3.3.5   A Culinária 

 

 

De forma semelhante ao que acontece no Candomblé, as ceias ofertadas pelas 

irmãs na Festa da Boa Morte representam a finalização, o desfecho do ato ritualístico. É, 

também, uma espécie de oferenda aos Orixás relacionados à morte.  

 

A culinária, como aspecto sócio-cultural da Festa da Boa Morte, pode ser 

compreendida como momento tradicional relevante dentro da dinâmica. As irmãs, 

apesar das dificuldades, procuram respeitar os famosos rega-bofes do passado - se não 

em quantidade, em qualidade. No cardápio, destaque para feijoada, cozido, pipoca, 

arroz branco, peixe frito, entre outros. A preparação das iguarias fica por conta das 

próprias irmãs.   

 

Para Lody (1981, p. 15), que registrou a Festa do ano de 1979, as ceias 

oferecidas pelas irmãs da Boa Morte “muito se distancia do que era oferecido nos 

grandes encontros da Irmandade”. Sua observação se limita ao ano citado, mas encontra 

                                                
16 Ibid., p. 05. 
17 Revista Mensal da Bahiatursa “Viver Bahia”, ano II, nº 23,  agosto/1975. Esta informação também 
integra matéria publicada no Jornal Tribuna da Bahia, 15/08/2000. 
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correspondência no relato de Pierre Verger (1999) sobre a beleza e ostentação das festas 

de outros tempos em Salvador: 

 

Um luxo de espantar. Uma prodigalidade de gastos, na Festa interna como na 
externa, com orquestra numerosa, pregadores de fama, custosa decoração e 
iluminação do templo e do adro, foguetes, bombas, traçaria, fogueiras, 
balões, música no palanque e fogos de artifício. Além da mesa principesca, 
posta no consistório, onde irmão e convidados se afatulhavam de quitutes, 
regados com o velho, doce e bom vinho Figueira, e de licores de fabricação 
caseira (1999, p. 94). 

 

A alimentação respeita os critérios cerimoniais do Candomblé; sempre é servido 

o Ajeum18, após as práticas públicas. Os tipos de comida estão em sintonia com o 

momento respectivo da Festa.   

 

Pronta a mesa, as irmãs jogam e distribuem pipocas. É o chamado doboru, como 

limpeza de corpo e alma, purificação e preceito para Omolu, orixá que tem poderes 

sobre a saúde e a doença. 

 

No primeiro dia, é servida a ceia branca, composta por peixe, arroz, salada, 

pipoca, vinho branco e pão como pratos principais. Assim como na Sexta-Feira da 

Paixão, neste dia se faz jejum e abstinência de carne vermelha em respeito e sentimento 

pelo desaparecimento de Nossa Senhora.  

 

No segundo, não há ceia. As irmãs estão de luto. 

 

No terceiro, a feijoada é servida aos presentes, podendo ser interpretada como 

uma oferenda a Ogum – orixá masculino também relacionado à morte, em virtude de 

sua exposição ao perigo, ele que é o orixá da guerra e da construção da novidade.   

 

No quarto dia, durante o samba-de-roda promovido pela Irmandade, é servido 

um cozido aos presentes. Trata-se de uma tradicional oferenda para os orixás 

relacionados à morte.   

 

No último dia, serve-se caruru e mungunzá aos presentes.  

 
                                                
18 Ajeum é o nome dado para as comidas votivas servidas nos Terreiros de Candomblé. 



 

 

 

 

 

 

 

4   A INTERVENÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomo a cuia de esmoler das mãos de Celina – 
Celina Maria Salla –, a infatigável, a heróica 
combatente. De cuia em punho, irei em frente, 
pedinte obstinado: a sede nova da Irmandade 
deve ficar pronta a 14 de agosto, dia em que a 
Festa terá início, a procissão deste ano de 1995 
deverá sair das casas reconstruídas. Para que 
assim seja, recebo a cuia de esmoler, parto em 
missão. Estamos reunidos em torno à mesa da 
sala pequena e pobre, sede atual da Irmandade, 
situada ao lado da igreja da Ajuda. As 
irmãzinhas me contam as alegrias das doações – 
a casa maior, oferecida pelo americano rico, a 
menor, doada por um ex-prefeito de Cachoeira –, 
relatam as peripécias da luta para obter a 
reconstrução das duas prendas, fachadas belas, 
mas ambas em ruínas. Assumo o compromisso, a 
cuia de esmoler: a Irmandade de Nossa Senhora 
da Boa Morte terá sua sede digna e espaçosa 
onde as meninas de 90 anos poderão rezar, 
dançar e cantar. A conversa chegou ao fim, 
pusemo-nos todos de pé, as velhinhas cantaram 
para a Virgem Maria: vestida de branco, ela 
apareceu, trazendo no cinto as cores do céu. Ave, 
Ave, Ave Maria. Cantaram para a Virgem Maria, 
depois dançaram para Xangô: a cultura 
brasileira. 

           

      Jorge Amado 
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4.1 A INTERVENÇÃO GOVERNAMENTAL 

 

 

 

Analisar o processo de turistização (BENEVIDES, 2002) da Festa da Irmandade 

da Boa Morte, ocorrido a partir da década de 1970, demanda estudar inclusive a atuação 

dos diversos agentes externos. De um lado, a intervenção governamental, oficial e 

institucional; de outro, o apoio e interação com os artistas e outras personalidades 

singulares. Ambas as vertentes foram fundamentais no soerguimento da instituição que, 

à época, não tinha alternativa e destino, a não ser o fechamento de suas portas e 

atividades. 

 

Por intervenção, compreende-se aqui o ato de interferência, apoio ou 

colaboração, no sentido de intervir positivamente nos processos vitais da Irmandade da 

Boa Morte, sua existência e sobrevivência até os dias atuais. Neste sentido, se 

investigaram Decretos-Leis, auxílios comunitários, assistência civil, oficial e privada, 

entre outros. O desenvolvimento da pesquisa permitiu distinguir duas tipologias de 

intervenção: direta e indireta. Para fins conceituais e metodológicos, considerar-se-ão os 

dois tipos de intervenção.  

 

A intervenção direta é a interferência, ato ou apoio direcionado exclusivamente à 

Irmandade da Boa Morte - com ou sem o auxílio e solicitação da mesma; já a indireta é 

aquela ação sistematizada de forma ampla, não exclusiva à Irmandade, que ainda assim 

lhe tenha oportunizado benefícios e vantagens. 

 

A intervenção governamental é aqui compreendida a partir do âmbito 

institucional: federal, estadual e municipal. As ações governamentais intervencionistas, 

diretas ou indiretamente relacionadas à Irmandade da Boa Morte, estão aqui catalogadas 

a partir de 1971, com o Plano de Turismo do Recôncavo – PTR, incluindo as últimas 

ações efetivadas até meados de 2005. 

 

No sentido de contextualizar esta vertente da análise, convém lembrar que a 

riqueza do Recôncavo, tão ostentada nas edificações de tempos idos, não mais se 
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constituía realidade na década de 1970. Cachoeira viu sua prosperidade e relevância 

declinarem ante o padrão de desenvolvimento econômico abraçado pelo Estado. Feira 

de Santana, outrora distrito seu, encontrou no sistema rodoviário a plataforma de uma 

prosperidade que “desbancou” Cachoeira e veio aposentar seus inúmeros vapores. A 

indústria petrolífera do Grande Recôncavo, por sua vez, não incluía a Cidade Heróica. 

 

O descompasso sócio-econômico que a modernidade proporcionou a Cachoeira 

se refletiu, diretamente, em sua sociedade e instituições. Dentre elas, a Irmandade da 

Boa Morte. A estas transformações, deve-se acrescentar o fato de algumas 

administrações municipais terem ignorado a relevância sócio-cultural da Irmandade, 

negando-lhes apoio e, em muitas vezes, até mesmo o devido respeito.  

 

A Irmandade da Boa Morte adentrou a década de 1970 com um quadro reduzido 

de irmãs, segundo historiadores como Nascimento (1998) e relatos de membros da 

própria Irmandade19. Outros problemas, à época, também preocupavam as irmãs, como 

a carência de uma sede própria, o que obrigava as irmãs a alugarem um imóvel no 

período da Festa, bem como a falta de recursos para a realização dos festejos. D. 

Filinha, com 101 anos de idade e aproximadamente 60 de Irmandade, em entrevista no 

dia 27 de abril de 2005, chegou a afirmar: 

 

(...) A casa era alugada. Alugava uma casa por quinze dias pra fazer a Festa. 
Quando terminava aquela Festa, as irmãs ajuntavam, limpavam a casa toda 
pra entregar e ia levar o dinheiro que alugava a casa. Agora, depois que já 
tem a casa da Boa Morte, não precisa mais alugar [...] No outro tempo tinha 
muita gente, mas hoje em dia cresceu mais o pessoá que vem pra Festa e 
diminuiu o das irmã. Quando eu cheguei na Irmandade da Boa Morte tinha 
120 mulhé, mas tudo já foi... Foi morrendo, morrendo, e agora só tem 22. 

 

A abundante participação de irmãs de outrora pode ser percebida no animado 

relato de Odorico Tavares sobre a presença das “pretas baianas” de Cachoeira no 

aniversário da cidade de Salvador: 

 

Quem assistiu ao belo desfile com que a capital baiana comemorou o seu 
quarto centenário, em março de 1949, não pôde deixar de empolgar-se com o 
quadro magnífico do seu fecho de mais alta dramaticidade: um grupo soberbo 
de pretas baianas, de idade avançada, caminhando serena e nobremente, 

                                                
19 Segundo algumas irmãs, a Boa Morte já chegou a ter 200 irmãs – fato não comprovado por 
documentos. Odorico Tavares ao ver o desfile da Irmandade em 1949, utiliza, com entusiasmo, as 
expressões “grupo soberbo” e “maior conjunto”, sem quantificar. 
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como se fossem autênticas rainhas. Foi um grande momento, talvez o maior 
do belo cortejo, vê-las nas suas vestimentas características, seus torsos, suas 
saias rendadas, suas jóias, seus grandes cordões e brincos de ouro, desfilando 
pelas ruas engalanadas da cidade. Esta nobreza e dignidade que se encontram 
nas velhas pretas baianas, ali estavam no maior conjunto que já se pôde 
conseguir, em nossos tempos. E de toda parte explodiam entusiásticos 
aplausos: aplausos de cerca de oitenta mil pessoas que acorreram às ruas da 
capital. Quem eram elas? De onde vieram? E pouca gente ficou sabendo que 
eram as componentes da Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte da 
Cidade de Cachoeira. Vieram à capital, atendendo ao apelo do governador, de 
Iôiô Mangabeira, deram a nota máxima no cortejo do quarto centenário e 
regressaram, em seguida, à sua Cachoeira (TAVARES, 1964, p. 221, grifo 
nosso).  

 

A partir desse fragmento de texto, pode-se verificar também que a relação das 

irmãs com o poder oficial, governamental, não se restringe à atualidade. Entretanto, o 

convite do governador Otávio Mangabeira, em 1949, segundo relatos das irmãs mais 

antigas, não ofereceu desdobramentos favoráveis à Irmandade. Entusiasmo, aplausos, 

capítulo de livro, nada disto afastou a Boa Morte de suas dificuldades em Cachoeira.    

 

A participação do Estado no desenvolvimento da atividade turística do Brasil 

seguiu o cronograma clássico que até os dias atuais, parece azeitar a polêmica sobre 

qual deveria ser este “papel”. Inicialmente, funcionou como subsidiário, empreendedor 

de obras e incentivador da atividade. Atualmente, vem assumindo um perfil mais 

direcionado para a realização de obras infra-estruturais, publicização de uma certa 

imagem da Bahia e agente regulador da atividade, que, por sua vez, já se encontra 

consideravelmente terceirizada junto à iniciativa privada. Neste sentido, é 

responsabilidade do Estado desenvolver as obras infra-estruturais, que tanto podem 

atender o residente, quanto o turista e passam a integrar o que Beatriz Lage e Paulo 

César Milone denominam de superestrutura turística: 

 

Compreende os equipamentos e serviços turísticos em que estão incluídas as 
principais instalações de superfície, o conjunto de edificações, instalações e 
serviços indispensáveis ao desenvolvimento da atividade turística , a 
exemplos de meio de hospedagem, alimentação, entretenimento, 
agenciamento, informações e outros serviços (LAGE apud QUEIROZ, 2002, 
p. 63). 

 

Para o Secretário de Cultura e Turismo do Estado da Bahia, Paulo Gaudenzi, o 

setor governamental precisa priorizar a implementação de políticas de privatização e 

terceirização na área do turismo (QUEIROZ, 2002). Sobre estas políticas, no caso da 

Bahia, Gaudenzi afirma: 
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(...) Nessa época, já predominava na área governamental o entendimento de 
dar prioridade à política de privatização e terceirização na área do turismo, 
competindo ao Estado, ainda, ações promocionais dos destinos turísticos, 
insistindo-se na busca de parcerias com a iniciativa privada, até que o Estado 
viesse a limitar-se às ações específicas de planejamento e infra-estrutura 
(QUEIROZ, 2002, p. 10).  

 

Se, por um lado a intervenção governamental, no âmbito Federal, procurou 

preservar/conservar o patrimônio cultural, objetivou-se no âmbito estadual, por outro 

lado, conciliar esta preservação com a atividade turística, fomentando parcerias do setor 

governamental com o privado. Analisar-se-á estas ações e suas conseqüências para a 

Irmandade da Boa Morte.           

 

 

4.1.1 Âmbito Federal 

 

No âmbito federal, a intervenção governamental foi detectada através de dois 

momentos (4.1.1.1 e 4.1.1.2). Embora ícone emblemático da potencialidade sócio-

cultural dos povos negros em terras brasileiras, a Irmandade da Boa Morte, jamais teve 

acompanhamento direto e contínuo de órgãos federais como o antigo Serviço de 

Proteção ao Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) e os atuais Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), Instituto do Patrimônio Artístico e 

Cultural (IPAC) e Ministério da Cultura (MINC).             

 

    

4.1.1.1   A conversão em Cidade Monumento Nacional 

  

O Decreto Federal nº 68.045, de 13 de janeiro de 1971, converteu Cachoeira em 

Cidade Monumento Nacional, tombando e inscrevendo a cidade e os “lugares históricos 

adjacentes” nos Livros do Tombo do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional20. 

Dentre os argumentos apresentados para o tombamento, a beleza do conjunto 

arquitetônico e a participação destacada nas lutas pela Independência.  

 

                                                
20 Fonte: IPHAN. Livro Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico; Inscrição: 049; Nº Processo: 0843-T-71. 
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Indireta e modestamente, o Decreto 68.045 trouxe contribuições à Irmandade da 

Boa Morte. Em oito artigos, referia-se a outras providências que não somente o 

tombamento. Em seu artigo 5º e 6º, rezava: 

 

Art. 5º - O Ministério da Indústria e do Comércio pelo Conselho Nacional de 
Turismo, e pela Embratur, elaborará, em colaboração com o Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e os órgãos competentes do 
Estado e do Município, um plano adequado para incrementar o turismo em 
benefício do Monumento Nacional de Cachoeira. 
  
Art. 6º - O Ministério da Educação e Cultura, pelo Conselho Federal de 
Cultura, incluirá no Programa Nacional de Cultura, medidas complementares 
de assistência e incentivo decorrente da Salvaguarda, valorização e difusão 
dos bens contidos no núcleo histórico de Cachoeira. 

   

Embora o Decreto Presidencial não tenha atingido todos os seus objetivos e 

anseios, proporcionou benefícios indiretos à Boa Morte, através da relevante divulgação 

de Cachoeira e suas peculiaridades. Das dinâmicas sócio-culturais aí observadas, a 

Irmandade da Boa Morte, após o decreto, passou a compor os inventários e acervos 

iconográficos produzidos pelos órgãos federais de cultura e turismo (IPAC, IPHAN, 

FUNARTE, EMBRATUR, entre outros). 

 

O planejamento articulado, descrito no artigo 5º, não ocorreu. O Recôncavo e 

sua relevante diversidade de manifestações artísticas e culturais, e, dentre elas, a Boa 

Morte, estavam em declínio e esquecimento. Urgia outras providências que não somente 

a inserção destes em listas de bens sócio-culturais e patrimoniais. 

 

 

4.1.1.2 Prêmio Minc 

 

No dia 04 de novembro de 1999, através da 5ª edição do Prêmio Ministério da 

Cultura, o Ministro Francisco Weffort concedeu à Irmandade da Boa Morte o prêmio de 

vinte e cinco mil reais, na categoria de Cultura Popular. Intervenção direta que 

proporcionou, também, mídia e publicização da Irmandade. A solenidade ocorreu no 

Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Acompanhando a Irmandade da Boa Morte, 

também premiados, Ruth Rocha (Artes Cênicas), Adélia Prado (Poesia), Benedito 

Nunes (Prosa), Sérgio Ricardo (Música Popular), Diogo Pacheco (Música Erudita), 

Glauco Rodrigues (Artes Plásticas), Museu da Imagem e do Som – RJ e Museu de Arte 
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Sacra do Pará (Memória do Patrimônio Artístico, Cultural e Histórico). Na comissão de 

indicação do MINC, Emanoel Araújo (Pinacoteca do Estado de São Paulo)21, Mauro 

Garcia (Fundação Roquete Pinto), Ivaldo Bertazzo (Coreógrafo) e Zezé Motta (Atriz).  

 

 

4.1.2   Âmbito Estadual 

 

Os primeiros registros oficiais do turismo na Bahia datam de 1932, com a 

criação do primeiro organismo municipal de turismo da Bahia: Seção de Turismo da 

Diretoria do Arquivo e Divulgação (DAD). À época, o Estado passava por grandes 

dificuldades econômicas e decadência, tradicionalmente equacionadas sob a expressão 

“Enigma Baiano”. De 1930 até 1970, a atividade turística permaneceu incipiente e sem 

relevantes contribuições na economia estadual e municipal, entretanto, pequenas ações 

de apoio ao carnaval ocorreram como a implantação de hotéis e publicização em 

panfletos do Estado.  

 

O turismo como prioridade governamental só acontece a partir da década de 

1970. Foi então que se passou a defender a atividade como essencial para o 

desenvolvimento sócio-econômico baiano. A partir daí, foram criados e unificados 

órgãos e empresas estaduais de turismo e instituídas linhas de financiamento bancário 

(DESENBANCO/BNDES/BNB) específicas às atividades hoteleiras. Implantou-se 

então o I Plano de Turismo do Estado (1971). Coube à Bahiatursa assumir a 

responsabilidade de implementar a política de turismo, executando programas de 

treinamento de mão-de-obra e ações promocionais em outras regiões do país, além do 

trabalho de captação de investidores para o turismo do Estado.  

  

No âmbito Estadual, as ações intervencionistas (diretas e indiretas), objetivando 

a revitalização da Irmandade da Boa Morte e sua Festa começaram a partir da 

denominada primeira fase do turismo baiano: O Plano de Turismo do Recôncavo (Ver 

Tabela 04). Não restrita a esta fase, a interferência do governo baiano junto a esta 

                                                
21 Emanoel Araújo, baiano de Santo Amaro da Purificação, é grande apreciador da Irmandade da Boa 
Morte. Consta, adiante,  mais informações acerca de suas outras formas de ligação e apoio para com a 
Irmandade.     
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Confraria, via Secretaria de Cultura e Turismo e Bahiatursa ocorreu também nas fases 

seguintes.   

TABELA 04. EVOLUÇÃO DO TURISMO NA BAHIA A PARTIR DE 1970 

Etapa Ano Objetivo Ações Gestor 

Estadual 

Primeira – 

Plano de 

Turismo do 

Recôncavo 

1971 
Dotar a capital e o 
Recôncavo de condições 
necessárias para o aumento e 
expansão da atividade 
turística, através de 
investimentos em infra-
estrutura, preservação e 
valorização das 
potencialidades e dinâmicas 
histórico-culturais, 
promoções de marketing e 
ampliação do parque 
hoteleiro, entre outros. 

Publicização e apoio a algumas dinâmicas culturais locais, como o São João 
de Cachoeira, Irmandade da Boa Morte; 

Linhas de financiamento para aumentar a rede hoteleira; 

Encomendas de campanhas de marketing junto a empresas do RJ e SP para 
alguns destinos turísticos; 

Construção de um aeroporto internacional; 

Elaboração de normas para o setor hoteleiro e serviços turísticos 
complementares; 

 

Antônio 

Carlos 

Magalhães 

Segunda – 

Caminhos da 

Bahia 

1979 
Interiorizar a atividade 
turística como forma de 
revitalizar as economias 
locais e o desenvolvimento 
do Estado. 

Construção e administração de hotéis e pousadas; 

Ações de marketing e capacitação de recursos humanos nos municípios e 
localidades integrantes do Programa;: Cipó, Cachoeira, Caldas do Jorro, 
Ibotirama, Ilhéus, Itaparica, Jacobina, Juazeiro, Lençóis, Paulo Afonso, 
Porto Seguro e Valença;  

Política de promoção e captação de vôos internacionais; 

criação e divulgação nacional e internacional do slogan “Bahia - Terra da 
Felicidade”; 

Treinamento, aperfeiçoamento, qualificação e reciclagem de profissionais; 

Antônio 

Carlos 

Magalhães 

Terceira – 

Plano de 

Desenvolvi

mento 

Turístico da 

Bahia 

1991 
Retomar o crescimento do 
turismo que, nos últimos 
quatro anos – gestão de 
Waldir Pires e Nilo Coelho -
, havia perdido posição 
relativa no ranking nacional. 
Para tanto, as ações 
estratégicas basilares 
estavam na infra-estrutura 
turística, marketing turístico 
e educação para o turismo.  

Implementação da nova geografia turística do estado (Costa dos Coqueiros, 
Costa do Dendê, Costa do Cacau, Costa do Descobrimento, Costa das 
Baleias e Chapada Diamantina); 

Definição de um planejamento global de marketing e recursos humanos; 

captação de recursos para investimentos em infra-estrutura nas áreas 
turísticas; 

Construção de aeroportos internacionais; 

Reforma do Centro Histórico de Salvador. 

Antônio 

Carlos 

Magalhães 

Quarta – 

Cluster de 

Entretenime

nto, Cultura 

e Turismo 

2001 
Desenvolver e fomentar a 
atividade turística do estado 
pelo viés do entretenimento. 

Popularização do carnaval, da música baiana, festivais de música e exposições de 
arte; 

Criação de novos pólos e destinos turísticos; 

Criação do Fazcultura, através da Lei que determina a renúncia fiscal por parte 
do Governo em benefício das linguagens culturais, como forma de estimular a 
produção cultural e também a sua profissionalização; 

Reforma e ampliação de teatros; 

Investimentos em infra-estrutura; 

Implantação de novas escolas de turismo e hotelaria, assim como o Instituto de 
Hospitalidade; 

Construção dos centros de convenções de Porto Seguro e Ilhéus, além da 
ampliação do centro de convenções de Salvador; 

Campanhas de marketing no Brasil e workshop e feiras no exterior; 

Atração de grupos investidores e hoteleiros estrangeiros; 

Antônio 

Carlos 

Magalhães 

Fonte: Plano de Turismo do Recôncavo e Bahiatursa. 
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A diversidade cultural baiana, como fator motivacional, fomentou uma série de 

políticas visando ao desenvolvimento do turismo no Estado. Aspectos históricos, 

culturais, religiosos e etnográficos passaram a ser valorizados e publicizados pela ótica 

da indústria turística. A primeira delas é a própria reformulação do nome da Secretaria 

para “Cultura e Turismo”, como que sugerindo uma relação discutível entre os termos 

do binômio. Secretário de Cultura e Turismo, o Sr. Paulo Gaudenzi, chega a afirmar: 

 

Imperioso se faz, mais do que nunca, usar a criatividade para desenvolver a 
diferenciação do nosso produto turístico de forma a melhor poder seduzir o 
visitante. Na Bahia, o turismo encontrou na singularidade cultural deste 
Estado o seu maior diferencial. Entendo ser a cultura o maior atributo capaz 
de agregar valor ao produto, aumentando a competitividade dos diversos 
destinos que compõem o mosaico desse produto que chamamos “Bahia” e 
que dispõe de uma variedade sem conta de manifestações culturais 
(QUEIROZ, 2002, p. 10).     

 

Barreto (2000) observa que o turismo pode e deve servir como estímulo às 

manifestações da alteridade e da identidade cultural local. Contudo, há de se evitar que 

as manifestações culturais locais se aprisionem na armadilha de se tornarem apenas o 

reflexo daquilo que o turista busca encontrar naquela comunidade. Para a Organização 

Mundial do Turismo: 

 

(...) elementos culturais podem encontrar no turismo um importante veículo 
de revitalização e conservação, geralmente de forma seletiva. Ao observarem 
que os turistas apreciam suas tradições, é mais provável que os residentes 
renovem seu orgulho em relação à sua cultura e apóiem a sua conservação 
(2003, p.76). 

 

A relação entre cultura e turismo, no caso do Brasil, deve ser acompanhada com 

profissionalismo e ética para não se tornar um embuste que se complementa nas 

dificuldades econômicas por que passam dinâmicas como a Irmandade da Boa Morte, 

cidades como Cachoeira e regiões como o Recôncavo Baiano. No caso da Boa Morte, as 

interferências governamentais só se efetivaram a partir da detecção do considerável 

fluxo de turistas na Festa de agosto.      

 

Neste sentido, os gestores do turismo começaram a definir as emblematizações a 

que o Estado da Bahia teria de submeter, mediante a segmentação imposta pelo 

competitivo mercado turístico. Era necessária a articulação de símbolos para a 
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construção de uma idéia “sedutora” do produto BAHIA. Neste caso, o viés da 

etnicidade parece ter suplantado os demais. A construção de uma Bahia e de um 

Recôncavo acima de tudo negros, onde se pratica cotidianamente o samba-de-roda, 

onde se cultiva a malícia da capoeira, onde se encarna o exótico, o misticismo e o 

sincretismo religioso, “do passado que não passa”. Do Recôncavo, destaque para 

Cachoeira e suas manifestações e dinâmicas sócio-culturais. A Irmandade da Boa 

Morte, através de sua já catalogada Festa, começava a despertar nos administradores o 

conhecimento e a sensibilização necessários para futuras intervenções. 

 

No contexto estadual, através de intervenções diretas e indiretas, tem-se 

produzido e apoiado relevantes cenários turísticos do diversificado produto BAHIA. 

Um destes é justamente a Festa da Irmandade. A intervenção dos órgãos estaduais de 

turismo – Secretaria de Cultura e Turismo e Bahiatursa – junto à Boa Morte segue 

evidenciada em duas vertentes, respectivamente correspondentes ao Plano de Turismo 

do Recôncavo e à Bahiatursa. 

 

 

4.1.2.1   O Plano de Turismo do Recôncavo - PTR 

 

Sob encomenda do Governo Estadual, foi criado, em 1971, o Plano de Turismo 

do Recôncavo. Sob a coordenação das empresas CLAN S/A – Consultoria e 

Planejamento – e OTI – Oficina Técnica de Ingeniería S/A -, norteia a primeira fase do 

turismo baiano (QUEIROZ, 2002). Entre seus objetivos, procurava integrar o turismo 

no processo de desenvolvimento econômico e social do Recôncavo. Por Recôncavo, o 

PTR entendia a Baía de Todos os Santos, tendo como base a cidade de Salvador e com 

38 municípios assim segmentados22: 

 

I. Área metropolitana de Salvador (AMS), formada por Salvador, Lauro de 
Freitas, Simões Filho, Candeias, Itaparica, Vera Cruz, São Francisco do 
Conde e Camaçari; 
 
II. Área de exploração petrolífera, não incluída na MAS: Mata de São João, 
Catu e Pojuca; 
 
III. Área do Recôncavo, com os municípios que circundam a faixa litorânea 
da Baía de Todos os Santos, constituída por Amélia Rodrigues, Aratuípe, 
Cachoeira, São Félix, Muritiba, Conceição de Feira, Conceição do Almeida, 

                                                
22 Fonte: Plano de Turismo do Recôncavo. 
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Conceição do Jacuípe, Cruz das Almas, Dom Macedo Costa, Governador 
Mangabeira, Jaguaripe, Muniz Ferreira, Nazaré, Salinas da Margarida, Santo 
Amaro, Santo Antônio de Jesus, São Felipe, Sapeaçu, São Gonçalo dos 
Campos, São Sebastião do Passé, Teodoro Sampaio, Terra Nova, Maragogipe 
e Coração de Maria; 
 
IV. Áreas ou núcleos adjacentes de relevante grandeza e proximidade a 
Salvador: Feira de Santana e Alagoinhas. 
 

Idealizado a partir de 1966, logo após a criação da Embratur, o PTR só teve sua 

implantação efetuada em 1971. À época de seu lançamento, o governo federal 

começava a pôr em prática sua proposta de incentivar e sistematizar a desconcentração 

da produção nacional. Como afirma Queiroz: 

 

As diretrizes da política nacional de turismo desse período, contidas no 
Decreto-Lei nº, de 18.11.1966, que criou o sistema nacional composto pela 
Embratur e pelo CNTur e os órgãos regionais de turismo, eram claras: o 
Poder Público deveria, mediante financiamentos e incentivos fiscais, 
canalizar para as diferentes regiões do País as iniciativas capazes de propiciar 
condições favoráveis ao desenvolvimento de empreendimentos turísticos 
(2002, p. 103). 

 

O PTR, como primeiro planejamento norteador das atividades turísticas no 

Estado, deu início às suas atividades com um amplo levantamento, na forma de 

inventário, da oferta turística do Recôncavo. Identificou potencialidades (belezas 

naturais e extenso patrimônio histórico-cultural) e apontou obstáculos para o turismo 

internacional no local – ausência de aeroporto internacional e boas rodovias que 

transportassem os turistas de Salvador para seus destinos. Este último fez com que as 

autoridades redirecionassem suas expectativas para o turismo doméstico. 

 

Dos 38 municípios integrados no PTR, o único que apresentava condições 

satisfatórias (infra-estrutura e atrativos) para o desenvolvimento da atividade turística 

era Salvador. Para o PTR (1971), “segue-se em importância, Cachoeira, formando toda 

a cidade um conjunto de interesse histórico inestimável, justificando por si só uma visita 

independente de outras atrações”. 

 

O Plano de Turismo do Recôncavo definia estratégias de desenvolvimento do 

turismo no Estado, fundamentadas na exploração conjunta do turismo de lazer e 

negócios (Ver Tabela 04). No campo histórico-cultural, propôs ações como: 
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(...) na área cultural, um planejamento visando à preservação das atividades 
existentes e ao estímulo às novas formas de maniFestação cultural e 
folclórica. Essa proposta incluía o resgate e valorização dos mais diversos 
aspectos culturais. Como a culinária baiana, o Carnaval, o cinema, o teatro, a 
música, a dança e as artes plásticas; 
 
(...) em relação ao patrimônio histórico, a sua preservação e valorização 
(PTR, apud QUEIROZ, p. 106); 

 
 

A contribuição do Plano de Turismo do Recôncavo para a Irmandade da Boa 

Morte se deu de forma indireta, a partir do momento que fomentou e possibilitou, 

através de leis, a isenção de impostos (ITIV e ICM) para empreendimentos do setor 

turístico, obras infra-estruturais (principalmente o setor rodoviário), assim como 

determinava promoções e atividades de marketing visando à captação de turistas 

nacionais e estrangeiros. Para tanto, utilizou elementos de grande apelo imagético, 

através de campanhas publicitárias em centros potencialmente emissivos e receptivos.  

 

O PTR não só produziu um relevante inventário do patrimônio histórico-

artístico-cultural baiano, como definiu as estratégias para o turismo no Estado até a 

década de 1980, quando a segunda fase do turismo baiano – denominada Caminhos da 

Bahia – também propunha ações de interiorização da atividade como forma de 

impulsionar o desenvolvimento local e regional. 

 

A Irmandade da Boa Morte e sua Festa estão contempladas em todas as fases do 

turismo baiano, uma vez que as premissas do PTR para o campo cultural, praticamente 

se mantiveram intactas até a atual fase do turismo baiano – Cluster de Entretenimento, 

Cultura e Turismo. 

 

 

4.1.2.2   A Bahiatursa  

 

O prestígio da Irmandade da Boa Morte enquanto dinâmica sócio-cultural e 

atratividade turística pode ser conferido por quem adentra a sede da Bahiatursa, 

localizada no Centro de Convenções da Bahia. Na ante-sala da Presidência, está exposto 

um cartaz com foto das irmãs da Boa Morte em plena procissão (vide Figura 18). 
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                Figura 18 – Quadro/Sede da Bahiatursa  
               Fotografia: Armando Castro  (2005) 

  
Criada através da Lei nº 2.563, em 28 de agosto de 1968, sob o nome de Hotéis 

da Bahia S/A – Bahiatursa -, o órgão estadual de turismo objetivava a construção, 

administração, recepção, recursos humanos e estímulo à implantação de 

empreendimentos de hospedagem no Estado da Bahia. Em 22 de fevereiro de 1973, com 

o Decreto nº 22.371, tem sua razão social alterada para Empresa de Turismo da Bahia 

S/A – Bahiatursa. Em 1987, com a extinção das empresas estaduais de turismo Emtur e 

Conbahia, a Bahiatursa, vinculada à Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo 

(SICT), passa então a exercer as atividades de agente executivo responsável pelo 

planejamento e regulação das atividades turísticas. 

  

A relação entre a Irmandade e a Bahiatursa foi iniciada pelo antropólogo 

Roberto Costa Pinho23, na década de 1970. Responsável por algumas ações do Centro 

de Estudos Afro-Orientais, CEAO, que na década de 1960, a partir da Bahia, inaugurou 

as políticas de aproximação entre o Brasil e a África, participou ativamente dos projetos 

de revitalização do Recôncavo Baiano e, dentre eles, o tombamento e conversão de 

Cachoeira em Monumento Nacional.  

 

A intervenção da Bahiatursa junto à Irmandade da Boa Morte se deu de forma 

direta e indireta, ainda na década de 1970.  Indireta no que se refere à implementação de 

                                                
23 A intensa participação de Roberto Pinho em projetos governamentais ligados à cultura não se restringe 
ao Recôncavo. Juntamente com a Presidência da República, Ministério da Cultura e a Comissão dos 500 
anos, criou e implantou o Museu Aberto do Descobrimento. Na Fundação Pró-Memória, foi responsável 
por diversos projetos relacionados à cultura e educação, identidade cultural e tele-educação. Integrou a 
primeira equipe de Gilberto Gil, no MinC.   
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políticas governamentais que se desdobraram em interferências positivas para a 

revitalização de Festas como a da Boa Morte em Cachoeira.  

 

A intervenção direta da Bahiatursa na Irmandade da Boa Morte se corporaliza na 

medida em que, além da ajuda financeira anual, que disponibiliza para a realização dos 

festejos e manutenção da sede, propiciou uma série de outras ações que corroboraram 

com a revitalização da Boa Morte. Dentre elas, a publicação de textos em periódicos 

nacionais e internacionais, reforma da sede e Capela da Irmandade, exposição de fotos, 

viagens das irmãs para eventos nacionais e transnacionais, entre outras. 

 

A interferência da Bahiatursa na Irmandade da Boa Morte pode ser caracterizada 

de duas formas: apoio publicitário e financeiro. No sentido de angariar apoio 

publicitário, articulou a publicação de artigos e ensaios fotográficos sobre a Irmandade 

em revistas nacionais e transnacionais, produzindo folders, cartazes, vídeos, CDs e 

murais que divulgavam a Festa da Boa Morte nos principais mercados emissores.  

 

O setor de imprensa da Bahiatursa distribui aos órgãos de comunicação – 

oficiais e privados – todas as informações necessárias sobre a Boa Morte. Esta 

distribuição se intensifica nos meses que antecedem à Festa. Toda a imprensa oficial é 

articulada para o evento, e, conseqüentemente, é comum encontrar matérias sobre a 

Festa da Boa Morte em Diário Oficial, revistas temáticas oficiais como a “Bahia 

Cultural” (Fundação Cultural do Estado da Bahia), entre outros.    

 

Em agosto de 1974, a revista da Bahiatursa, Viver Bahia24, trouxe na capa a foto 

de D. Filinha – irmã da Boa Morte – com o famoso traje de gala. A reportagem sobre a 

Irmandade da Boa Morte contida nesta, procurava apresentar a Boa Morte, sua Festa e 

calendário, como forma de convite para o turismo.   

 

Apóia financeiramente a Irmandade da Boa Morte – recursos anuais na ordem de 

R$ 30 mil, pagos em três parcelas – destinados à realização da Festa e manutenção da 

                                                
24 A Revista ‘Viver Bahia”, publicada mensalmente a partir de novembro de 1973, tinha como objetivo 
apresentar a diversidade cultural do Estado, como forma de fomentar a atividade turística. Com circulação 
nacional e tiragem de 10.000 exemplares, a Viver Bahia, era uma publicação da Bahiatursa com a 
colaboração da Coordenação de Fomento ao Turismo (CFT) e Sistema Estadual de Turismo.    
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sede e memorial. A Secretária de Cultura e Turismo do Estado da Bahia em exercício25, 

Sra. Sônia Maria Moreira de Souza Bastos, em entrevista concedida no dia 28 de janeiro 

de 2005, afirmou: 

Costuma-se dizer que a cultura é a mais coletiva propriedade de um povo, e 
essa é a razão pela qual fica reservada à Secretaria da Cultura e Turismo 
(SCT) a atribuição apenas de estimular e apoiar entidades como a Boa Morte. 
Além do mais, a atividade cultural na Bahia é considerada um vetor 
estratégico de diferenciação junto aos mercados concorrentes. Por esses 
motivos, compete a SCT / Bahiatursa promover o evento e, em situações 
especiais, apoiar financeiramente. [...] Eventos dessa natureza contribuem 
para consolidar a marca Bahia, gerando sofisticação e ambientação à oferta 
turístico/cultural.  

 

As irmãs da Boa Morte se configuram como “garotas propaganda” da atividade 

turística do Estado. Simbolizam e sugerem a riqueza e diversidade cultural como 

elementos de alta atratividade para o turismo cultural. Os esforços governamentais na 

área de promoção da Festa da Boa Morte – vídeos e folheteria - colaboraram com a 

turistização da Festa da Boa Morte, uma vez que foram destinados aos principais 

centros emissores nacionais e estrangeiros. 

 

 
  Figura 19: Governador Paulo Souto e irmãs na Procissão. 

   Fotografia: Armando Castro  (2005)    
 
 

Em 1995, a Bahiatursa e a Secretaria de Cultura e Turismo atenderam ao pedido 

feito na célebre “carta aberta aos poderosos” de Jorge Amado, intitulada Tomo da cuia 

de esmoler26. Publicada na Folha de São Paulo, no dia 27 de janeiro do mesmo ano, a 

                                                
25 Substituiu o Sr. Paulo Gaudenzi, no período de janeiro a março de 2005.  
26 Será dada atenção especial a esta carta no intertítulo que aborda a participação de Jorge Amado na 
Irmandade da Boa Morte. Ver Anexo. 
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carta solicitava aos poderosos do país a reforma dos casarões da Irmandade da Boa 

Morte até o dia 14 de agosto, quando se realizaria a Festa daquele ano. Neste episódio, a 

Secretaria de Cultura e Turismo, através da Bahiatursa, assumiu a reforma, inaugurando 

a sede antes mesmo do previsto, no dia 12 de agosto.  

 

Respeitando o projeto do IPAC para as obras dos três casarões da Irmandade, o 

governo do Estado desembolsou R$ 600 mil. A cerimônia de inauguração contou com 

discursos de Jorge Amado, Paulo Souto, Antônio Carlos Magalhães e uma das irmãs da 

Boa Morte, D. Anália.     

 

Através da segmentação de mercado, a Bahiatursa vem inserindo a Festa da Boa 

Morte dentro das ações direcionadas para o turismo étnico, principalmente de origem 

afro-americana. Recentemente, através da “Missão Avocet”, vem negociando um 

contrato de risco com o grupo americano de comunicação e entretenimento étnico-

cultural Avocet. Sobre esta iniciativa, a Sra. Sônia Bastos afirmou, em entrevista 

concedida no dia 05 de fevereiro de 2005, que “o objetivo é fortalecer e dinamizar esse 

mercado, utilizando-se de documentários e filmes da Festa da Boa Morte, gerando mídia 

espontânea, cujo conteúdo complementará o esforço promocional”. 

 

Na parte religiosa, não houve nenhuma forma de intervenção ou interferência 

por parte da Bahiatursa. Segundo informações de Antônio Moraes Ribeiro, funcionário 

da Bahiatursa desde 1975, em entrevista no dia 02 de fevereiro de 2005, “a Bahiatursa 

nunca interferiu na parte religiosa. Nós sempre respeitamos isso realmente. E a 

Irmandade, também, não aceita esse tipo de intervenção”.   

 

Dentre as atividades intervencionistas da Bahiatursa, até o presente momento, 

não consta estudo ou levantamento técnico sobre a Festa da Boa Morte. Jamais se 

verificou nessas três décadas uma ação prevista para atuação em conjunto com a 

Secretaria Municipal de Turismo ou Prefeitura Municipal de Cachoeira.  
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4.1.3   Âmbito Municipal 

 

Embora o município de Cachoeira seja um dos maiores beneficiados com a 

repercussão da Festa da Boa Morte, como não se poderia deixar de supor, a colaboração 

e interferência dos gestores municipais na Irmandade da Boa Morte tem se mostrado 

bastante tímida até o início de 2005. Os registros apontam desrespeito, indiferença e 

utilização indevida da Festa por boa parte dos mandatários municipais. Entre eles, o 

destaque cabe a Salustiano Coelho, conforme afirma o Sr. Antônio Moraes: 

 

Tem um ex-prefeito chamado Salustiano Coelho que ajudou muito a 
Irmandade. Foi o prefeito anterior aos oito anos de governo de Raimundo 
Leite e quatro anos de José Fernandes, que não fizeram nada pela Irmandade. 
Foram incapazes de botar um cordão de gambiarra na porta da Irmandade. 
São pessoas que nem iam à Festa da Irmandade. O Salustiano foi um prefeito 
muito bom. Foi ele que valorizou muito a Boa Morte, botando gambiarra, fio, 
e todo o apoio necessário para a parte de cultura. No período da Festa ele 
organizava eventos na Cidade, seminários para discutir a questão racial da 
Irmandade, de vários aspectos, cultural, grupos de dança, exposições e várias 
outras atividades pela Cidade. Mas depois de Salu, os prefeitos que vieram 
foram uma tragédia para a Irmandade. Eles não sabem a jóia que eles têm na 
mão, o valor daquilo realmente. Eles não compreendem que a Irmandade é o 
maior símbolo de Cachoeira. A mídia que a Irmandade da Boa Morte gera em 
jornais no mundo inteiro. Eles não vêem a dimensão (02/02/2005). 
 

 

O desapreço dos prefeitos de outrora parece não se restringir à Irmandade da 

Boa Morte e sua Festa, como afirma a Sra. Noêmia Olga, 55 anos, em entrevista 

realizada no dia 26/04/2005: 

 

Sempre tivemos a Secretaria Municipal de Turismo, mas nas mãos de pessoas 
que nunca souberam o que esta atividade significa. Ela ficava na mão do 
amigo, do compadre, do fulano que ajudou na campanha. Cachoeira é uma 
cidade que tem um rio maravilhoso que a população joga lixo. Esta 
população, muitas vezes, se mistura com o lixo dentro da cidade. Isto não 
pode acontecer com uma cidade histórica, cheia de visitantes, e, nos governos 
anteriores, era muito comum você andar na cidade em meio ao lixo. 

 

Até o início de 2005, não se registra convênio entre a Prefeitura Municipal de 

Cachoeira e o Governo do Estado da Bahia, visando ao estudo e planejamento da Festa 

da Boa Morte. As ações de auxílio ao município, contando o turismo como fator de 

desenvolvimento local, vêm sendo concretizadas pela Secretaria de Cultura e Turismo e 

Bahiatursa. 
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O apoio municipal, entretanto, pôde ser facilmente percebido, até início de 2005, 

em outras manifestações sócio-culturais de Cachoeira. Dentre elas, Festa d´Ajuda, São 

João, Festa do Rosário, entre outras.  

 

 

 

4.2   A COMUNIDADE 

 

Evidenciada, também, a partir da década de 1970, a intervenção de diversos 

agentes foi relevante na reestruturação da Irmandade da Boa Morte e sua Festa. De 

forma direta, visavam ao apoio, divulgação e auxílio à Confraria, mediante a 

revitalização de sua Festa. De um lado, a comunidade, formada por pessoas simples de 

Cachoeira, Salvador e demais localidades, que à época residiam ou tinham proximidade 

com o Recôncavo e a Irmandade. Do outro, artistas e personalidades destacadas que, ao 

conhecerem a Boa Morte e suas necessidades, tornaram-se solidários e responsáveis por 

algumas interferências identificadas na seqüência desta Dissertação.  

 

A estreita ligação da Irmandade da Boa Morte com a religiosidade afro-

brasileira, assim como sua relação de dupla pertença religiosa, sempre despertaram na 

comunidade de Cachoeira idéias singulares acerca de sua constituição e objetivos. Boa 

parte das famílias tidas como “tradicionais” procurava afastar seus filhos dos festejos 

realizados pela Irmandade. A cachoeirana Noêmia Olga afirma: 

 

Meu pai não deixava a gente visitar a Boa Morte, e a gente tinha de ter esse 
respeito de não ir, porque a Boa Morte era considerada uma Irmandade 
fechada, um grupo de pessoas que fazia mal, que matava pessoas com uma 
comida de ritual de candomblé. A comida que elas sempre ofereceram e 
oferecem, essa comida pra gente, era uma coisa direcionada para as entidades 
e que poderia matar o ser humano. Então, eu como Cachoeirana, à época, 
tinha a Irmandade como uma coisa secreta e mal vista. Não era uma coisa 
assim que a gente cultuasse. Eu sou Cachoeirana e não cultuava, porque ela 
uma coisa muito fechada. Pouquíssimas pessoas da comunidade 
acompanhavam. Só pessoas ligadas ao Candomblé e alguns curiosos. Não 
havia público de fora. A Festa era feita exclusivamente para cumprir as 
obrigações delas, mas não tinha aquele envolvimento com a comunidade.   

 

Apesar do preconceito e desconhecimento de boa parcela da comunidade, a 

Irmandade sempre pôde contar com a colaboração de alguns de seus vizinhos, 
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conterrâneos e simpatizantes. Através do peditório geral, as irmãs sempre arrecadaram, 

no comércio e comunidade local, parte do necessário para sua Festa. 

 

As pessoas aqui elencadas contribuíram – parte delas ainda contribui – com a 

Irmandade de forma espontânea, por respeito e identificação com os seus ideais. A 

apresentação respeitará a ordem cronológica de interferência.     

 

 

4.2.1   Antonio Moraes Ribeiro  

 

Antônio Moraes Ribeiro, ou simplesmente Moraes, cachoeirano, iniciado no 

Candomblé e funcionário da Bahiatursa desde 1975, é o atual Secretário Municipal de 

Cultura e Turismo de Cachoeira. Sua participação na revitalização e turistização da 

Festa da Boa Morte é amplamente reconhecida. Teve início quando apresentou a 

Irmandade ao agente de viagens norte americano Jimmy Lee. À época, Moraes era 

responsável pelo Festival de Arte e Cultura Negra, e, numa das ações de divulgação do 

evento, coincidentemente, estavam as irmãs da Boa Morte pedindo ajuda para a Festa.  

Encantado com as irmãs, Jimmy Lee solicitou ao amigo Moraes maiores informações 

sobre elas e sua Festa. Intermediou a relação Jimmy Lee e a Irmandade, e boa parte das 

outras advindas desta relação. Uma delas levou à doação de um dos casarões à 

Irmandade, efetuada por um grupo de norte-americanos.  

 

Dois de seus vários artigos sobre a Irmandade da Boa Morte foram publicados 

em revistas como a Brazzil, em agosto de 200227. Segundo Moraes, um de seus textos 

“foi traduzido por Jimmy Lee e publicado numa revista especializada em museus, 

galeria de arte e mercado negro”. Este fato pode ser comprovado através do artigo que 

se encontra na biblioteca da Bahiatursa – porém sem referências28.   

 

È relevante interlocutor da Irmandade da Boa Morte perante o governo do 

Estado, via Bahiatursa. Indagado sobre sua contribuição à Irmandade, Moraes afirma:  

 

                                                
27 Cópias destes artigos estão na Biblioteca da Bahiatursa.  
28 O autor também não se recorda das referências. 
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O meu maior objetivo com relação ao Estado e à Boa Morte era o de criar 
uma coisa oficial. Um convênio que foi feito realmente. Era, na época, 
também, de conseguir um espaço, porque eu tinha muito contato com os 
turistas americanos que vinham. Então, foi bom, numa época, em 1985, de 
contar com um grupo de pessoas dos EUA, e eles me perguntaram o que era 
mais importante para a Irmandade. Eu falei pra eles que o mais importante 
era a Irmandade ter o próprio espaço dela. Então, um grupo de pessoas 
comprou o imóvel e doou pra elas. Isso em 1985 (02/02/2005). 

  

Como profissional, acompanhou boa parte das ações da Bahiatursa direcionadas 

para a Boa Morte. Providenciou documentos das irmãs para viagens nacionais e 

internacionais, como no caso da viagem de D. Anália e D. Ernestina para Atlanta, EUA, 

quando foram receber homenagens da Sra. Bárbara King – religiosa, sacerdotisa 

protestante/ministra e doadora em potencial da Irmandade. 

 

À época, providenciei passaportes, passagens... Foi no Governo de Waldir 
Pires (1988-1992). A parte operacional da viagem ficou comigo, inclusive eu 
também ia, mas achei melhor não, pois era uma coisa de mulheres e quem 
tinha de ir era mulher. Desisti, pois era melhor uma própria mulher ir e falar 
da Irmandade. Deve ter sido em 1988/89, que era o período do centenário da 
Abolição. Quanto ao eixo RJ/São Paulo, elas foram ao RJ receber uma 
homenagem. Um dos grandes problemas da Irmandade é o deslocamento. 
São pessoas idosas (02/02/2005).            

 

Coordenou e produziu, via Bahiatursa, o CD “Samba de Dalva”.  

 

Moraes ressalta que boa parte dos primeiros turistas afro-americanos a visitar a 

Irmandade era composta por “... pessoas-chave, de universidade, pessoas importantes, 

grupos de estudantes, universidades, grupos étnicos” (02/02/2005). 

  

Estudioso da cultura afro-baiana – em especial parte daquela localizada no 

Recôncavo Baiano – e técnico reconhecidamente experiente da Bahiatursa, é requisitado 

para ciceronear celebridades que desejam conhecer o Recôncavo e a Irmandade. Esteve 

ao seu encargo o receptivo à Floresta King – esposa de Martin Luther King –, à filha de 

Salvador Allende. Sua lista é intensa e inclui jornalistas, escritores, fotógrafos e 

ministros. 
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 Figura 20: Antônio Moraes Ribeiro 
        Fotografia: Armando Castro  (2005) 

 

Crítico de outras administrações municipais que relegaram a força e relevância 

da Festa da Boa Morte, Moraes aceitou como um desafio a chefia da Secretaria 

Municipal de Cultura e Turismo, prometendo um olhar ainda mais técnico para com a 

Irmandade da Boa Morte e sua Festa.   

 

As pessoas vêm, jantam, almoçam, compram lembranças, têm um poder 
aquisitivo alto. É bem diferente do público que vem no São João, que é um 
público de cidades vizinhas, estraga tudo. Então, o custo/ benefício entre o 
São João e a Boa Morte, a Boa Morte dá dez a zero (02/02/2005).  

    

Sobre a ausência de convênios entre a Prefeitura Municipal de Cachoeira e o 

Governo do Estado da Bahia, via Bahiatursa e SCT, com o objetivo de fortalecer e dotar 

a Festa da Boa Morte do que ela precisa de infra-estrutura, Moraes afirma que “são doze 

anos de tentativas, e agora eu acho que a coisa vai melhorar. O prefeito atual de 

Cachoeira é uma pessoa mais aberta e ele já viu a força da Irmandade”.   

    

 

4.2.1.1   Jimmy Lee 

 

Negro, norte-americano, agente de viagens no Brasil e EUA, Jimmy Lee foi 

quem possibilitou a vinda dos primeiros afro-americanos para a Festa da Boa Morte 

ainda na década de 1970. Através de seus contatos, apresentou a Boa Morte a grupos 
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étnicos, universidades, jornalistas e lideranças políticas norte-americanas que, 

prontamente, se disponibilizaram a conhecê-la.  

 

Residindo no Rio de Janeiro, Jimmy Lee, constantemente desembarcava em 

terras baianas. Numa dessas viagens, acompanhou o amigo Antonio Moraes que 

divulgava o Festival de Arte e Cultura Negra, realizado em Salvador. Num dos 

programas de televisão visitados por Moraes e Jimmy Lee, também estavam algumas 

irmãs da Boa Morte como convidadas e em pleno peditório para a Festa daquele ano.  

 

Então ele viu aquelas mulheres vestidas e perguntou: - O que é isso, o que 
está acontecendo com essas mulheres? Aí eu contei pra ele a história da 
Irmandade pra ele. E ele falou: - Mas era preciso vir aqui pedir esmola na 
televisão, pra esse tipo de Festa? Respondi que infelizmente elas têm que 
apelar senão elas não conseguem fazer a Festa. Ele ficou muito sensibilizado 
com isso, e disse que queria ver a Festa. Então eu convidei e o levei para ver 
a Festa. Após ver, ele me disse: - Olha, aqui tem um grande problema: As 
pessoas só valorizam as coisas locais depois que vêm pessoas de fora 
valorizar. Então, no ano seguinte ele já trouxe um grupo de quase 400 
americanos somente para ver a Festa (MORAES, 02/02/2005) 

 

Sensível à beleza da Festa, à história da Irmandade e a falta de recursos para a 

realização de sua Festa, passou a divulgá-la no exterior através de artigos para jornais e 

revistas especializadas, palestras em universidades, igrejas e agências de viagens para as 

quais prestava serviço. Em 1976, a Festa da Irmandade da Boa Morte já recebia as 

primeiras levas de turistas e visitantes.  

 

Sobre o impacto causado na cidade por estes grupos trazidos por Jimmy Lee, 

Moraes afirma: 

 

Daí ele trouxe um grupo grande de americanos, e aí foi um grande impacto. 
Como a cidade se espantou com aquele grupo imenso de pessoas, pessoas-
chave, de universidade, pessoas importantes. E, a partir daí, ele prometeu que 
iria trazer e manter estes grupos até quando despertar o interesse da 
população local, do Estado e Brasil, também. A partir daí, outras pessoas que 
vieram nesse grupo se desmembraram e trouxeram vários outros grupos de 
estudantes, universidades, grupos étnicos. E aí, até hoje, temos quase – é 
difícil estimar – mais ou menos dois, três mil norte-americanos/ano na Festa 
da Boa Morte (02/02/2005). 

 

Nos últimos anos, entretanto, não foi percebida a presença de Jimmy Lee na 

Festa da Boa Morte.  
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4.2.2   Celina Maria Salla 

 

Cachoeirana, advogada, senhora de voz e personalidade firmes, é um dos atuais 

“alicerces” da Irmandade da Boa Morte. Sua intervenção é relevante em diversos 

aspectos. As irmãs são unânimes em admiti-la como a “ guardiã ” da Irmandade. Sua 

participação na Irmandade da Boa Morte se dá a partir de meados da década de 1980, 

quando começou a buscar formas de apoiar as irmãs na realização de seus festejos, 

sobrevivência e conflitos judiciais. Advogou com sucesso para a Irmandade da Boa 

Morte no episódio do litígio contra a Igreja Católica, no final da década de 1980. É 

incisiva em se tratando da preservação da imagem da Irmandade e seus pertences. 

Recentemente, sob o argumento de utilização indevida e sem permissão do nome e 

imagem da Irmandade, encampou contendas judiciais contra José Carlos Capinam e 

Mafro.      

 

É responsável pela administração geral da Irmandade. De pequenos consertos na 

sede até a consecução de novas parcerias para a Irmandade e sua Festa, Dra. Celina é 

quem assina, autoriza, ordena e fiscaliza.  

 

 
      Figura 21 – Dra. Celina Maria Salla 

         Fotografia: Armando Castro (2005) 

 

O jornalista Joan Chatfield-Taylor, em artigo publicado no The New York 

Times29, afirmou sobre o início da relação entre a Irmandade e Dra. Celina: 

 

                                                
29 Artigo captado pela internet e devidamente catalogado na seção referências. 
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Embora o grupo seja o equivalente feminino das irmandades de fiéis 
católicos, a relação da Boa Morte com a Igreja nunca foi formalizada. Na 
década de 80, um padre em Cachoeira confiscou os bens da Irmandade, 
incluindo jóias preciosas, estátuas religiosas e um suporte da imagem da 
Virgem. Uma jovem advogada veio em seu socorro, perseguindo o caso 
através de diversos recursos e finalmente encontrando documentos do século 
XIX provando que as irmãs, e não a Igreja, eram donas das peças. O caso foi 
resolvido em 1998, mas Salla continua a ter bastante participação – agora 
como organizadora do festival e elo entre o crescente número de 
observadores curiosos que vêem para a celebração.    

 

Nos dias da Festa da Boa Morte, acompanha a procissão orientando as irmãs, 

ajudando a manter o “cordão” que as separa da legião de turistas e fotógrafos. É a 

responsável, também, pelo setor financeiro e organizacional da Irmandade.  

 

 

4.2.3   Valmir Pereira dos Santos 

 

Natural de Cachoeira, Valmir Pereira dos Santos, conhecido como “Valmir da 

Irmandade”, é o administrador da sede e memorial da Irmandade da Boa Morte. Dentre 

suas atividades, o acompanhamento das irmãs na recepção de turistas, visitantes, 

estudantes e autoridades, a manutenção da sede e memorial, a oferta de palestras sobre a 

relevância histórica da Irmandade. Está diretamente ligado à Dra. Celina e às irmãs. 

 

 
Figura 22 – Valmir Pereira dos Santos. 

    Fotografia: Armando Castro (2003) 
 
 

Ligado à Irmandade desde 1995, responde, também, pela organização da Festa 

da Boa Morte e atendimento a turistas, jornalistas, estudiosos e autoridades. Sua 
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intervenção foi direta no sentido de nortear uma melhor organização da Irmandade e 

revitalização de sua Festa.      

 

 

 

4.3   OS ARTISTAS E PERSONALIDADES DESTACADAS 

 

 

A interferência de artistas e personalidades extraordinárias também foi 

fundamental no processo de revitalização da Irmandade da Boa Morte e turistização de 

sua Festa. Com atitudes distintas, artistas e demais personalidades – não restritas ao 

segmento cultural –, tiveram o resultado de suas ações revertidas para a Boa Morte. 

Estarão aqui elencados a partir da seqüência cronológica de sua participação/ 

intervenção.   

 

 

4.3.1   Adenor Gondim  
 
  

Fotógrafo, natural de Rui Barbosa, Bahia, Adenor Gondim acrescenta em sua 

história de vida e profissional, a experiência de participar do quadro de “guardiões” das  

senhoras da Boa Morte.  

 

Seu universo fotográfico é focado na cultura das pessoas simples da Bahia, via 

Catolicismo popular, Candomblé e práticas sincréticas. Seu acervo contém fotos de 

procissões, romarias, Festas do Divino, Reis, Cosme e Damião, Festas de Candomblé 

das mais diversas nações, Festa de Iemanjá, entre outros. Dentre as festas religiosas 

acompanhadas por Gondim, se destacam a Festa da Irmandade de Nossa Senhora da 

Boa Morte e a Festa de São Lázaro e São Roque.  

 

Em 1982, mergulhei no universo encantado do imaginário do Catolicismo 
Popular, a Romaria do Bom Jesus da Lapa. Em 1990, como fotógrafo e 
voluntário, me apaixonei pela Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte de 
Cachoeira. Num mergulhei, no outro me apaixonei. Uma estória sem fim, 
beco sem saída30.     

                                                
30 Trecho extraído do site pessoal do fotógrafo Adenor Gondim – ver referências. 
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A relação de Adenor Gondim com a Irmandade teve início em 1990, quando foi 

convidado para fotografar as irmãs e participar da confecção do panfleto “Eu vi Boa 

Morte chorar”. Era um protesto organizado pela Irmandade da Boa Morte, através de 

Dra. Celina, contra os abusos e intolerância religiosa do Cardeal Dom Lucas Moreira 

Neves – episódio já citado e devidamente explicitado anteriormente. 

  

Logo após a sessão de fotografia e o episódio do protesto, Dra. Celina e as irmãs 

Anália e Estelita tornaram a convidá-lo para outra missão. O desafio era o de criar um 

cartaz ou livreto que falasse da Irmandade da Boa Morte para distribuição com amigos, 

parentes e turistas. Em entrevista realizada em 28 de fevereiro de 2005, afirma: “eu 

percebi que, primeiro eu tinha boa vontade; segundo, elas precisavam; terceiro eu senti 

a necessidade que elas tinham de ter uma pessoa que fizesse a ponte entre o universo 

delas com Salvador e outras relações”. 

 

 
      Figura 23 – Adenor Gondim em atividade. 
        Fotografia: Armando Castro  (2004) 
 

 

A interferência de Gondim se deu de forma direta e indireta. Em quinze anos de 

atividades para a Irmandade, publicou fotos, textos, intermediou parcerias e 

disponibilizou seu acervo como forma de divulgação da Irmandade no Brasil e no 

exterior, entre outras. Mantém um acordo com a Irmandade, a título de royalties e 

direitos de imagem, direcionando parte do que arrecada para a publicização e 

comercialização das fotos relacionadas à Boa Morte. 
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Em 1992, criou o Projeto Aiyê Orum, estabelecendo uma série de atividades 

culturais que não somente divulgaram a Irmandade, como renderam alguns dividendos 

para a mesma e sua Festa. Apoiado pela Fundação Cultural da Bahia, Fundação Casa de 

Jorge Amado, Universidade Federal da Bahia/CEAO, SEBRAE, Projeto Cultural 

Cantina da Lua, Camurujipe, Didara, Idea Design e Habeas Copos, o Projeto Aiyê Orun 

concretizou parte de seus objetivos, dividido em Passado (I Parte) e Futuro (II Parte). 

 

A convite de Adenor Gondim, o professor Gustavo Falcón (UFBA) escreveu o 

texto de apresentação da Irmandade e sua história, intitulado Boa Morte, uma 

Irmandade de exaltação à vida!. Esse texto passou a integrar, como introdução, o corpo 

de apresentação do Projeto Aiyê Orun31. O Projeto trazia as seguintes atividades: 

 

 
I PARTE – PASSADO  
 
1. Lutar pela construção da sede definitiva da Irmandade em Cachoeira, antigo 

sonho da Irmandade; 
 
2. Promover intercâmbio da Irmandade com outras comunidades negras, com o 

objetivo de estreitar e fortalecer laços entre o povo de Santo da Bahia; 
 

3. Criação de evento anual em Salvador com objetivo de promoção e arrecadação 
de recursos para as atividades e manutenção da sede da Irmandade; 

 
4. Curso de Yorubá; 

 
5. Curso de Alfabetização de jovens e adultos; 
 
 
II PARTE – FUTURO  
 
Criar o Centro de Cultura Afro-Brasileira Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte 
 
O Centro Cultural terá como funções essenciais: 

 
1.1 Constituir-se em um espaço de preservação e divulgação da cultura afro-baiana; 
1.2  Situar-se como um centro de educação, na área de extensão e do ensino   
       profissionalizante; 
1.3 Ser um equipamento cultural da Cidade de Cachoeira e do Recôncavo, aberto à 

divulgação das manifestações regionais; 
 

 
 

Setores e atividades do CENTRO: 
 

1 Memorial – Espaço básico de exposições de roupas, objetos e fotos da Irmandade, peças 
de Candomblés e arte popular de Cachoeira e Recôncavo; 
 

                                                
31 A intenção inicial desta pesquisa apontava para disponibilizar o referido projeto nos Anexos. Não foi 
viabilizada, uma vez que não foi encontrado o original do mesmo. As informações foram cedidas pelo 
próprio Adenor Gondim. Desta forma, optou-se por descrevê-lo integralmente. Maiores informações 
acessar www.geocities.com/wellesley/4328/pindex.htm. 
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2 Criação de uma biblioteca e videoteca, com acervo prioritariamente voltado para a 
educação e cultura afro-brasileira, visando desenvolver junto a crianças e adolescentes 
o hábito de ler; 
 

3 Salas de aula para cursos de introdução a: 
 

-   Yorubá; 
- História de Cachoeira; 
- Cerâmica ornamental, utilitária; 
- Brinquedos populares; 
- Pintura popular; 
- Artesanato religioso; 
- Corte e costura (rendas, bordados, pintura em tecido e pano da costa); 
 
4 Criação do coral infanto-juvenil com aproximadamente 30 componentes, cujo repertório 

será composto por música de louvação aos orixás, ladainhas e sambas-de-roda; 
 
5 Promoção de encontros, seminários, conferências e debates cujos temas, sempre de 

interesse comum e indicado pela Irmandade e/ou comunidade; 
 

6 Home Page; 
 

7 Produção de um CD de samba-de-roda do repertório das irmãs e cantado por elas; 
 

8 Lançamento de uma revista semestral “AIYÊ ORUN”; 
 

9 Pesquisa sobre a Irmandade; 
 

10 Lançamento anual de um livro. 
 
 
 

Atualmente desativado, o Projeto Aiyê Orun32 trouxe consideráveis benefícios 

para a Irmandade. A construção da sede definitiva da Irmandade - intermediada  pelo 

escritor Jorge Amado – era o primeiro objetivo elencado, mas não foi o primeiro a ser 

alcançado. A inauguração do casario só ocorreria em agosto de 1995. 

 

O segundo objetivo – “promover o intercâmbio da Irmandade com outras 

comunidades negras, com o objetivo de estreitar e fortalecer laços entre o povo de Santo 

da Bahia” – também foi alcançado. Em 11 de agosto de 1994, a Irmandade veio a 

Salvador e visitou os Terreiros de Candomblé Ilê Axé Opô Afonjá, Casa Branca, 

Bogun, Gantois e Oxumaré. Recebeu homenagem da Irmandade Rosário dos Pretos, em 

missa realizada na Igreja de mesmo nome, localizada no Pelourinho. Em seguida, 

participou da exposição de fotografias “Aiyê Orun – Irmandade da Boa Morte –, 

organizada por Adenor Gondim, na Galeria Sebrae, Pelourinho. Finalizou a visita no dia 

seguinte com uma ida à tradicional missa de sexta-feira do Bonfim.  

                                                
32 Atualmente, encontra-se em execução um outro projeto, também denominado Aiyê Orun, que tem 
como objetivos tornar a Irmandade da Boa Morte uma referência sócio-cultural para a comunidade 
cachoeirana. Em sua programação, palestras, exposições e roda de conversa com as irmãs, entre outras. A 
viabilização do projeto se dá a partir da parceria com a Fundação Palmares, ligada ao Ministério da 
Cultura. 
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Novamente em Salvador, visitou, em 22 de junho de 1995, os blocos afro Ilê 

Aiyê, Filhos de Gandhi, Olodum e o Terreiro de Candomblé Bate Folha. Na Fundação 

Casa de Jorge Amado, participou de exposição de obras doadas para o Memorial da 

Irmandade por artistas plásticos baianos.   

 

As duas incursões da Boa Morte em Salvador foram captadas por boa parte dos 

meios de comunicação do Estado. Em entrevista concedida ao Jornal A TARDE, em 10 

de agosto de 1994, por conta destes “passeios” das vinte e duas irmãs na capital baiana, 

e revelando parte dos objetivos do “Projeto Aiyê Orun”, Adenor Gondim afirmou: 

 

Nossa intenção é dar a essas mulheres, que são reverenciadas por pessoas de 
meio-mundo, os meios necessários para que possam ter independência 
financeira, sem depender de doações muitas vezes escassas e que são obtidas 
com muito sacrifício junto à população e aos comerciantes locais. 

 

O Jornal Bahia Hoje, em 18 de agosto de 1994, chegou afirmar que as visitas a 

grupos religiosos e étnicos sediados em Salvador eram uma singela forma de “religar 

alguns elos perdidos”. Por certo, vale afirmar que as visitas foram ações estratégicas que 

visavam a chamar a atenção da sociedade para a necessidade da criação do Memorial e 

restauração da Sede da Irmandade em Cachoeira. 

 

Em 09 de agosto de 1996, o Projeto Aiyê Orun se revestia de música e atingia o 

terceiro de seus objetivos – “criação de evento anual em Salvador com objetivo de 

promoção e arrecadação de recursos para as atividades e manutenção da sede da 

Irmandade”. Na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, a apresentação do show Aiyê 

Orun – o Canto da Irmandade, organizado por Adenor Gondim, artistas como 

Carlinhos Brown, Virgínia Rodrigues, Jussara Silveira, Carlinhos Cor das Águas, Luiz 

Melodia e Grupo Agbeokuta aderiram, como voluntários, ao Projeto. Este evento 

também contou com excelente cobertura da mídia. 
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   Figura 24 – Brown com Irmã Ernestina 
    Fotografia: Valmir Pereira dos Santos (1995)  

 
 

Em 1997, ainda na seara musical e como forma de homenagem à Irmandade, a 

cantora Virgínia Rodrigues gravou, no Teatro Castro Alves, o show e especial televisivo 

homônimo ao show do ano anterior. A gravação e cobertura deste registro fonográfico e 

visual ficou por conta do Instituto de Radiodifusão do Estado da Bahia – IRDEB.  

 
O quarto objetivo do Projeto Aiyê Orun – Curso de Yorubá – foi alcançado 

parcialmente. O professor Gilberto Simões Baraúna33 ministrou curso de Yorubá para 

50 alunos – divididos em duas turmas. Iniciado em outubro de 1996. 

 

Não há registro de realização do quinto objetivo – curso de alfabetização de 

jovens e adultos.  

 

A II Parte do “Projeto Aiyê Orun”, intitulada Futuro, visando à criação do 

Centro de Cultura Afro-Brasileira Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte, logrou 

êxito parcial. Com a reforma dos casarões e sede da Irmandade, o Memorial pôde ser 

instalado, mas não atingiu boa parte de suas “funções essenciais”. Atingiu apenas os 

itens 1.1 – “...espaço de preservação e divulgação da cultura afro-baiana” - e 1.3 – “ser 

um equipamento cultural da Cidade de Cachoeira e do Recôncavo, aberto à divulgação 

das manifestações regionais”. 

 

A intervenção de Adenor Gondim não se encerra com o declínio do Projeto Aiyê 

Orun. Em exposições nacionais e internacionais apresenta imagens da Irmandade da 

Boa Morte. Em 1998, participou do Projeto Arte e Religiosidade no Brasil – Heranças 

Africanas, a convite de Emanoel Araújo, então Diretor da Pinacoteca do Estado de São 
                                                
33 À época, Presidente da Sociedade de Preservação da Língua Yorubá no Brasil. 
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Paulo. Em 2000, participou da exposição comemorativa dos 500 anos do 

Descobrimento do Brasil na seção “Negro de corpo e alma” – curadoria, também de 

Emanoel Araújo. Em 2002, como convidado de Anna Carboncini, expôs na coletiva 

“Acts of Faith – Brazilian Contemporary Photography, no Pitt Rivers Museum of the 

University of Oxford, EUA, onde parte do acervo apresentado era composta por 

imagens das irmãs da Boa Morte. 

 
A disposição do acervo de Adenor Gondim é feita de forma profissional e 

procura evitar uma superexposição das irmãs, uma vez que o mesmo sustenta projetos e 

perspectivas com relação à Irmandade:  

 

O material de Boa Morte, hoje, se você quiser encontrar fora do meu acervo, 
ele pode ser visto no Museu Arte Brasil, em São Paulo, que eu alimento. 
Sempre que eu tenho fotos relacionadas com elas eu disponibilizo. Tenho 
uma relação que ora envolve, ora não envolve dinheiro. Não é o caso. Por 
exemplo, com Emanoel Araújo, que é o diretor do Museu – é baiano de Santo 
Amaro -, eu não tenho uma relação financeira. Eu disponibilizo, 
eventualmente, e não coloco lá por remuneração, mas normalmente ele tem o 
cuidado de dar o pró-labore. Tem fotos na Galeria do Olhar. Tem, eu acho, 
que três fotos da Irmandade para serem comercializadas, e assim que forem, 
elas vão receber. Mas não há uma procura enorme, e eu também não estou 
muito interessado nessa procura porque o que eu quero é fazer o livro, e se eu 
começar a disponibilizar estas fotos, quando eu fizer o livro, e aí? Não tem 
graça. Eu quero fazer uma coleção de cartões-postais, voltar a fazer os 
cartazes, quero fazer ou um livro ou caderno de fotografias que sai muito 
mais barato e é muito mais prático. E tenho a intenção de fazer um livro, 
amanhã ou depois, dentro da minha visão a Irmandade de Nossa Senhora da 
Boa Morte (28/02/2005).  

  
 

Sua presença ainda é percebida nas Festas da Boa Morte e, sempre que 

necessário, assume a postura de um dos guardiões da Irmandade. 
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4.3.2   Jorge Amado 
 

Como já se afirmou acima, a intervenção direta de Jorge Amado foi da maior 

relevância no processo de revitalização da Irmandade e Festa.  

 

No final de 1994, Jorge Amado levou à Irmandade da Boa Morte, o amigo e ex-

ministro da Cultura da França Jack Lang. Embora influente, poderoso e impressionado 

com a história da Irmandade e beleza arquitetônica de Cachoeira, Lang não 

proporcionou melhorias às irmãs. 

 

A Carta Aberta Tomo da Cuia de Esmoler, publicada na Folha de S. Paulo em 

17 de janeiro de 2005 e em A Tarde, em 11 de fevereiro seguinte, provocou polêmicas e 

manifestações de apoio oficial. No dia seguinte, a Folha publicava a matéria “Weffort 

promete restauração a Jorge Amado”: 

 

O ministro da Cultura, Francisco Weffort, telefonou ontem para o escritor 
Jorge Amado prometendo tomar providências para ajudar a restauração da 
sede da Irmandade da Boa Morte, em Cachoeira (a 108 km de Salvador). 
Francisco Weffort disse que vai solicitar ao Ipac (Instituto do Patrimônio 
Artístico Cultural) um dossiê sobre todas as atividades desenvolvidas pela 
irmandade. 
Ontem, o escritor Jorge Amado defendeu em um artigo publicado na Folha a 
restauração da sede da Irmandade da Boa Morte. 
Criada há mais de dois séculos por mulheres negras com mais de 40 anos, a 
irmandade recebeu há quatro anos de um grupo de estudantes dos Estados 
Unidos dois sobrados que deveriam funcionar como sede. 
Os sobrados estão em ruínas e não podem ser habitados. Por falta de uma 
sede, a Festa da irmandade, no dia 14 de agosto, acontece em um local 
diferente a cada ano. 

 
 

Em 01 de fevereiro, o mesmo jornal publicava nota intitulada Pronta Resposta: 

 

Após ler artigo de Jorge Amado, sexta, na Folha, FHC mandou fax ao 
escritor. Disse que instruiu o Ministério da Cultura a identificar modalidades 
de apoio à Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte – “entidade de 
inestimável importância cultural para a comunidade baiana e para o Brasil”. 

 

 
As reações adversas à carta de Jorge ficaram por conta de alguns leitores que 

não aceitaram ou ignoraram o motivo do pedido. De um lado a alegação de que o Brasil 

detinha problemas cruciais e mais relevantes a serem atendidos; do outro a defesa de 

tantos outros leitores que rapidamente defenderam não somente a Irmandade, como 
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também o escritor. A polêmica não perdurou. Apesar da brevidade da resposta do 

Palácio do Planalto e do MinC, a restauração se concretizou a partir do contrato 

viabilizado com o Governo do Estado da Bahia, através do Governador Paulo Souto, 

atendendo pedido e compromisso público do senador Antônio Carlos Magalhães com as 

irmãs da Boa Morte – suas “amigas de longas datas”. 

 

A gratidão das irmãs e colaboradores da Irmandade a Jorge Amado foi expressa 

de diversas formas. Na Sede da Irmandade, as irmãs expõem um quadro com a 

fisionomia de Jorge Amado, como sinal de agradecimento e memória (Figura 25).   

 
 
 

 
          Figura 25: Quadro Jorge Amado 
          Fotografia: Armando Castro (2004) 

 
     
  

Além dos agradecimentos públicos prestados através de entrevistas e 

depoimentos, as irmãs compareceram ao enterro do escritor, em 08 de agosto de 2001, 

em Salvador. A jornalista Cynara Menezes, enviada especial da Folha de S. Paulo à 

cerimônia, registrou: 

 
Jorge Amado teve o velório mais discreto que um escritor em sua posição 
poderia ter. Sem tumultos ou aglomerações, o escritor baiano foi 
homenageado com uma cerimônia simples no palácio da Aclamação, no 
centro de Salvador, com a presença de poucos famosos. [...] Amado, ateu 
convicto, tinha uma cruz à cabeceira do caixão no velório, colocado pelo 
serviço funerário. Pouco antes de ser fechado, integrantes da Irmandade da 
Boa Morte também quebraram o clima laico da cerimônia, entoando cânticos 
religiosos. “Sabemos que ele era ateu, mas também que era do culto afro”, 
justificou Anália da Paz, 60 anos, irmã da Boa Morte. 
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Dias depois, em 18 de agosto, a Irmandade lançava, em sua Festa, um folheto de 

agradecimento (em anexo), encabeçado pelo nome de Jorge Amado, em que se lia:  

 
 
 

JORGE,  
 
pureza de mãos fortes  
e altamente solidária que,  
ao tomar e estender  
a CUIA IBÁ de ESMOLER,  
ninguém se negou.  

 

 

 

4.3.3   Antônio Carlos Magalhães 

 

Político influente em diversos âmbitos do governo, alavancou para a Irmandade 

da Boa Morte uma seqüência de convênios e benfeitorias de forma direta e indireta. No 

plano indireto, proporcionou, a partir da década de 1970, a inserção da atividade 

turística no Recôncavo – PTR, com linhas de crédito e anistia fiscal específicas para a 

atividade.  

 

A sua intervenção, de forma direta e exclusiva à Boa Morte, resultou na reforma 

do casario em 1995, quando, na condição de Senador da República, assumiu 

compromisso com as irmãs de solicitar ao governador Paulo Souto que assumisse e 

executasse a obra, numa clara resposta à carta de Jorge Amado. Neste episódio, 

antecipa-se ao Presidente Fernando Henrique Cardoso e ao Ministro da Cultura, que já 

haviam se comprometido publicamente com Jorge Amado. 

 

O segundo episódio, em 2001, também se configura como nova solicitação ao 

mesmo governador. Garantiu à Irmandade da Boa Morte que o Governo do Estado da 

Bahia, através de convênio anual, passaria a apoiar – com recursos financeiros – as 

festividades da Boa Morte e a manutenção de sua sede e memorial. Desde então, a 
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Irmandade percebe anualmente trinta mil reais da Secretaria de Cultura e Turismo, em 

três parcelas iguais. 

 

Antônio Carlos Magalhães "é amigo da Boa Morte". A expressão é de D. 

Estelita, Juíza Perpétua da Irmandade, que expõe orgulhosamente fotografias suas com 

o senador baiano. Em contrapartida, não é raro encontrar imagens de algumas das irmãs 

da Boa Morte em seus programas eleitorais. 

 

 

4.3.4   Bárbara King 

 

Esta ministra religiosa norte-americana, responsável pela Hillside Chappel and 

Truth Center, sediada na cidade de Atlanta, capital do estado da Geórgia, coordenou a 

compra e doação de um dos casarões à Irmandade no fim na década de 1980.  

 

Extremamente ligada às questões étnicas, em 1989, ainda por conta das 

comemorações do centenário da abolição, recepcionou as irmãs Anália e Ernestina e 

promoveu homenagem à Irmandade da Boa Morte. Colaboradora e amiga da Boa Morte 

até os dias atuais. 

 

 

4.3.5   Emanoel Araújo 

 

Natural de Santo Amaro da Purificação, Emanoel Araújo é curador, escultor, 

desenhista, ilustrador, figurinista, professor, escritor, gravador, cenógrafo e museólogo. 

Detentor de extensa lista de premiações das associações nacionais e internacionais 

ligadas à cultura e arte, é o criador do Museu Afro-Brasil, em São Paulo. De 1992 a 

2002, exerceu o cargo de Diretor da Pinacoteca do Estado de São Paulo. Na qualidade 

de curador, expôs fotos da Irmandade da Boa Morte através da parceria firmada com o 

fotógrafo Adenor Gondim. 

  

Em 2000, na Fundação Bienal, São Paulo, foi curador da exposição “Brasil + 

500 – Mostra do Redescobrimento. Arte Afro-brasileira”. Nesta coleção, fotos da 
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Irmandade da Boa Morte foram expostas e percorreram o mundo através das 

divulgações do evento. 

  

Emanoel Araújo foi membro convidado da Comissão de Museus e do Conselho 

Federal de Política Cultural, do Ministério da Cultura, no período de 1995-1996. Em 

1988, foi convidado a lecionar artes gráficas e escultura como artista visitante no The 

City College, Universidade de Nova York. Em 2004, visitou a Festa da Irmandade da 

Boa Morte. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

5   A TURISTIZAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eu quero o povo em Cachoeira. Porque o povo é 
que ajuda, é que compra uma camisa, é que 
compra um cartaz, é que compra um cartão-
postal. O povo da cidade já vê essas caras velhas, 
enferrujadas, não vai comprar nada a toda hora. 
O povo de fora é que ajuda! Eu vi uma matéria 
que eu não gostei no jornal, falando do tumulto 
do povo. Ora, o povo veio ver! E venha! Eu 
sempre, em minhas notícias que mando é assim, 
pedindo o povo de volta. 

 
D. Anália (Irmandade da Boa Morte) 

 
 
 
 
Estou adorando. Essa Festa representa uma coisa 
espiritual que não encontro nos Estados Unidos. 
Estou muito emocionado por ser negro e possuir 
raízes tão verdadeiras. 

 
Kenneth Shaw (Turista afro-americano) 
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5.1   O TURISMO E A IRMANDADE DA BOA MORTE 

 

 

 

O turismo, enquanto atividade sócio-econômica e cultural, produtora de bens e 

serviços que atendem às mais diversas necessidades do homem, evoluiu 

consideravelmente, a partir da Segunda Guerra Mundial. O desenvolvimento da 

atividade turística no mundo, nestas últimas décadas, gerou cifras milionárias e, em 

conseqüência, inscreveu-a definitivamente na economia de mercado capitalista. 

 

Da infinidade de conceitos que integram o campo epistemológico referente ao 

turismo, neste trabalho se utilizou a definição de Marutschka Moesch: 

 

O turismo é uma combinação complexa de inter-relacionamentos entre 
produção e serviços, em cuja composição integram-se uma prática social com 
base cultural, com herança histórica, a um meio diverso, cartografia natural, 
relações sociais de hospitalidade, troca de informações interculturais (2002, 
p. 09). 

 

A sociabilidade promovida pela experiência do turismo, a negociação do espaço 

a ser consumido através de relações interculturais, seus elementos quantitativos e 

qualitativos é que determinam à atividade este caráter de fenômeno e alta complexidade. 

 

Dada a sua complexidade e relevância, o turismo exige planejamento e 

profissionalismo. Os destinos turísticos não necessitam apenas de infra-estrutura e 

publicização de seus produtos, mas de uma série de outros fatores que se integram à 

atividade, como segurança, qualidade em serviços, comunicação, limpeza, transportes, 

entre outros.  

 

No mundo moderno, a atividade turística não mais comporta definições breves e 

limitantes como “viagem por prazer” (FUSTER, 1974), nem tampouco definições que 

só levem em conta aspectos econômicos. O turismo gera uma série de relações e 

fenômenos intrínsecos à atividade de deslocamento de pessoas no espaço-tempo. Seu 

entendimento passa, inclusive, pela consideração da curiosidade humana no sentido de 

desvendar o desconhecido mundo do outro.  
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A definição de Marutschka abarca a “herança histórica e prática social com base 

cultural”, presentes na Irmandade da Boa Morte. Reconhece a diversidade cultural como 

elemento fundamental do desenvolvimento do setor. Outros autores insistem na 

necessidade de considerar o “novo turista”, atento e interessado em destinos que 

possibilitem experiências e trocas histórico-culturais (COOPER et. al, 2001).  

 

Com antecedentes que apontam a atividade turística como restrita às elites – 

detentoras de dinheiro e tempo para viagens –, atualmente, o turismo já é considerado 

como o “maior gerador de empregos no mundo” (WTTC apud BURNS, 2002, p. 42). A 

Europa é o continente mais ativo da indústria turística, sendo responsável pelo receptivo 

de 60% da demanda mundial. Dentre os fatores motivacionais responsáveis pelo turismo 

europeu, destaca-se o turismo cultural.  

 

No Brasil, as estatísticas dão conta do crescimento do setor e aventam sua 

profissionalização. No ranking mundial, o Brasil ocupa a 34ª posição (SEBRAE-PR, 

2005); embora os números não sejam desfavoráveis, a atividade necessita ainda de 

maturação entre nós. Sobre a cenarização turística de algumas cidades brasileiras, Silva 

afirma: 

 

Embora os números sejam otimistas, ainda estão muito aquém daqueles 
ostentados pelos líderes, sobretudo os países europeus. Considerando ainda a 
oferta de atrativos turísticos – sobretudo naturais -, a extensão do território 
brasileiro e sua população, esses números perdem um pouco a sua 
representatividade (2004, p. 55) 

 

No caso da Bahia, a indústria turística tem se apresentado como notável força 

locomotriz do desenvolvimento econômico; aspectos históricos, culturais e naturais 

conferem e legitimam sua vocação turística. As potencialidades correspondentes à 

atratividade, aliadas a uma série de políticas governamentais ligadas ao 

desenvolvimento local – muitas delas, com grande aparato de marketing e planejamento 

estratégico – proporcionaram à “boa terra” respeitável posição quanto ao turismo 

receptivo nacional e internacional.  

 

Um dos mais relevantes fatores motivacionais deste deslocamento para a Bahia é 

a associação entre parte dos artistas e produtores culturais locais e o recente Cluster de 
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Entretenimento, Cultura e Turismo34. Se, em outras situações, a vertente cultural tem se 

identificado como um item de valor agregado que reforça a diferença e a atratividade, 

minimizando o modus vivendi naturalmente espontâneo e generoso em peculiaridades, o 

processo tem assumido na Bahia colocações diferenciadas. A identidade cultural baiana, 

conhecida cada vez mais como “a baianidade” incorpora elementos histórico-culturais 

singulares em suas estratégias de se constituir como fator motivacional das viagens.  

 

A (con)sagração da espacialidade “Bahia” como porto máximo do lúdico, das 

Festas, do bem viver, da satisfação, da negritude, tem alavancado os índices referentes à 

visitação de seus destinos. O imaginário associado ao locus Bahia integra tanto a 

virilidade e a feminilidade afrodescendentes como formas vigorosas de uma espécie 

pitoresca de “lascívia étnica”, associada à disposição para a Festa, a dupla vinculação 

religiosa com desenvoltura e sem constrangimento, a hospitalidade, o aspecto tribal e 

exótico de uma civilização que incessantemente se cultua a si mesma. Assim, é como se 

se difundisse o slogan “todo brasileiro é baiano também” e, se não o é, bem que gostaria 

de sê-lo; afinal de contas, a “Bahia é a terra da felicidade”, ou o slogan da Bahiatursa 

mais recente: “Bahia: Melhor para trabalhar. Melhor para viver”. 

  

A Bahiatursa – órgão responsável pela atividade turística no Estado –, prevê, 

para o ano de 2004, uma receita em torno de US$ 1 bilhão. Segundo Paulo Gaudenzi, 

Secretário Estadual de Cultura e Turismo, em entrevista ao Jornal Correio da Bahia, em 

15/11/2004, “terminaremos o ano, provavelmente, com 4,7 milhões de visitantes. Em 

1991, não chegavam a dois milhões”. O sucesso dos números não é fruto de 

manipulação política, nem tampouco de algum fenômeno recente. É parte dos proventos 

de uma série de administrações governamentais que acredita no turismo como porta de 

entrada de capital, gerador de mão-de-obra, indústria que propicia experiências, 

vivências e contato com o outro e seu convidativo cotidiano. 

 

                                                
34 O Cluster de Entretenimento, Cultura e Turismo é uma iniciativa inédita do atual Plano Estratégico do 
Governo do Estado. Fundado em agosto de 2002, com sede em Salvador, é uma Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), independente e sem fins lucrativos. Na presidência, 
Maurício Magalhães – o maior responsável pelo Festival de Verão Salvador. Dentre os associados, 
diversos segmentos do governo estadual e municipal baiano, além de organizações privadas como 
Odebrecht S.A., Rede Bahia, Rede SuperClubs, Projeto Costa do Sauípe, Avocet, Trade Hoteleiro Baiano, 
Faculdade Jorge Amado, Unifacs, entre outras.  
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Entretanto, nem só de mídia vive a Bahia. Nas últimas décadas, o Estado 

implementou melhorias em infra-estrutura, saneamento, aterros sanitários, 

abastecimento de água, despoluição da Baía de Todos os Santos, eletrificação, estradas 

e aeroportos, como também algumas referentes à recuperação e preservação do 

patrimônio histórico e cultural de boa parte dos principais destinos turísticos baianos. A 

conseqüência (e motivo maior das argumentações favoráveis) é que a atividade turística 

já representa 6,8% do PIB da Bahia35 e tem apresentado índices crescentes, o que situa o 

Estado como um dos principais pólos receptivos internacionais do país (Ver Tabela 05).  
 

TABELA 05 – RECEPTIVO INTERNACIONAL 2003 

 
Posição Cidade % 

 
1ª Rio de Janeiro 36,9 

2ª São Paulo 18,5 

3ª Salvador 15,8 

4ª Fortaleza 8,5 

5ª Recife 7,5 

6ª Foz do Iguaçu 7,4 

7ª Búzios 6,0 

8ª Porto Alegre 5,9 

9ª Florianópolis 5,3 

10ª Belo Horizonte 5,1 

            Fonte: Embratur 

 
 

No amplo caleidoscópio sócio-cultural da Bahia, os fatores étnicos e culturais 

aparecem como alvo de emblematizações constantes. Um dos vetores mais expressivos 

da marca Bahia é a participação negra na constituição do ethos social, das culturas 

resultantes destes processos de encontros, diálogos, (co)existência e hibridização. 

Atendendo à segmentação de mercado e aos vários fatores motivacionais circunspetos 

ao turismo, neste trabalho, entender-se-á o Turismo Cultural de acordo com Moletta:  

 

(...) o acesso ao patrimônio cultural, à história, à cultura e ao modo de viver 
de uma comunidade [...] caracteriza-se pela motivação do turista em conhecer 
regiões onde seu alicerce está baseado na história de um determinado povo, 
nas suas tradições e nas suas manifestações culturais, históricas e religiosa 
(2001, p. 09).  

                                                
35 Fonte: Secretaria de Cultura e Turismo do Estado da Bahia. 
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Trazendo estas considerações para o âmbito empírico propriamente dito desta 

Dissertação, cabe então reiterar, neste momento, que a Irmandade de Nossa Senhora da 

Boa Morte, que alcançou publicização nacional e internacional constante e maciça nas 

últimas décadas, assiste então à turistização de sua Festa. Os esforços da própria 

Irmandade, dos setores governamentais ligados ao turismo e de diversos outros agentes, 

sejam domésticos à cidade de Cachoeira, sejam visitantes, amigos e simpatizantes, 

criaram e inseriram o produto “Festa da Boa Morte” na lista dos principais “cartões 

postais” do Estado.              

 

Para turistização, turistificação ou turismificação, entende-se, no campo 

conceitual, “o modo pelo qual as potencialidades se circunscrevem a um processo de 

planejamento que objetiva convertê-las, material ou simbolicamente, em recursos e 

produtos predominantemente destinados ao consumo turístico (BENEVIDES, 2002)”. 

 

Os esforços governamentais, no caso da turistização da Festa da Irmandade da 

Boa Morte, configuram a concepção de intervenção aportada pelos governantes: a 

refuncionalização do Recôncavo baiano, pela via do turismo como fator de 

desenvolvimento local, e tendo como fatores motivacionais de deslocamento a história e 

as manifestações sócio-culturais. Cabe então, mais uma vez, fazer alusão a Canclini: 

  

(...) os modernizadores precisam persuadir seus destinatários de que – ao 
mesmo tempo que renovam a sociedade – prolongam tradições 
compartilhadas. Posto que pretendem abarcar todos os setores, os projetos 
modernos se apropriam dos bens históricos e das tradições populares (2003, 
p.159). 

 

Da década de 1970 aos dias atuais, o planejamento e o gerenciamento da 

atividade turística no Estado da Bahia tem se aproveitado destas “territorialidades” 

tradicionais como formas de revitalização econômica de algumas comunidades e 

eventos, mediante exposição midiática, visando ao consumo do espaço pela atividade 

turística. Para tanto, a emblematização e publicização passam a ser etapas constantes. 

 

Embora sejam antitéticas as categorias do moderno  e do tradicional (HALL, 

2004, p. 14), no caso da turistização da Festa de Cachoeira, percebe-se uma 

interdependência estrutural nesse binômio. Esta relação é realçada pelas medidas 
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governamentais que acentuam essa contradição e dependência. Enquanto houver 

turismo (moderno), haverá apoio para o antigo, repetitivamente lembrado (tradicional), 

e vice-versa. Nesta direção, apontam as observações feitas por Silva, onde: 

 

As cidades turísticas brasileiras encontram-se, nesse contexto, pressionadas 
pela necessidade de manter a atratividade e de tentar solucionar ou amenizar 
os conflitos urbanos comuns à realidade nacional, que têm sua raiz em 
problemas estruturais históricos, sobretudo na má distribuição de renda. [...] 
Os lugares explorados pelo turismo são, em grande parte, vendidos como 
cenários produzidos sobre uma base paisagística preexistente que, associada a 
aspectos culturais, históricos e geográficos, constitui a matéria-prima para o 
processo contínuo de produção e consumo do espaço (2004, p. 21). 

 

A cenarização (SILVA, 2004) “é a apropriação de imagens com o objetivo de 

compor repertórios de lugares turísticos que possam ser facilmente identificáveis ou 

categorizados pelo turista”. Tal conceituação complementa o sentido de turistização e 

consumo dos espaços, entendendo-se aí espaços não apenas na concepção de campos 

físicos. Na sociedade atual, “até mesmo as religiões, partidos políticos e ONGs partiram 

para o espetáculo para atrair as massas e o financiamento de seus projetos” (TRIGO, 

2003, p. 147). Sendo assim, falar atualmente em Bahia remete-nos aos ícones mais 

cintilantes desta baianidade negra/mestiça, como a música, o candomblé, a capoeira, o 

maculelê, o samba-de-roda, a chula, as Festas-de-largo onde co-habitam o sagrado e 

profano, a saudade revisitada dos engenhos coloniais. Por outro lado, esse mundo que 

aparece tão sedutor diante do turista guarda resquícios de escravidão em seus graves – e 

atuais – problemas sociais, etc. 

  

A constituição de uma Bahia e suas culturas negras híbridas (Canclini, 1989), 

vem apresentando dois momentos bastante didáticos para esta discussão: o primeiro está 

situado nos anos 1960-1970, anterior ao Plano de Turismo do Recôncavo (Quadro I), 

quando as poucas comunidades negras organizadas, principalmente pelo aspecto 

religioso, souberam como poucas tecer sua sociabilidade com artistas e personalidades, 

visando à sua segurança, reconhecimento, publicização e prestígio. Destas, Mãe 

Menininha do Gantois e Mãe Senhora podem ser tomadas como dois emblemas, duas 

legendas de êxito e dignificação na campanha de reconhecimento e respeito às culturas 

afrodescendentes no Estado. Sua aliança com o setor governamental e cultural foi 

estratégica. Neste sentido, personagens como Mãe Menininha e Jorge Amado, o 

candomblé e a capoeira, a Irmandade Negra de Nossa Senhora da Boa Morte e Ilê Aiyê 
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constituíram-se como ícones da marca Bahia – tão necessárias aos cofres públicos, pelo 

viés de sua turistização. 

 

O segundo momento, na década de 1980, com a superexposição midiática da 

produção musical baiana intitulada de axé music. Este gênero musical baiano encontrou, 

nos blocos afro, parte de sua musicalidade, informação e instigação para sua ascensão 

na indústria cultural. A inspiração e transpiração, não restrita aos negros, trazia em boa 

parte das temáticas lítero-musicais as venturas e desventuras do sistema escravocrata na 

Salvador entendida como uma referência singular de diáspora africana, assim como 

expunha a realidade dos afrodescendentes no Estado.   

 

Blocos carnavalescos como o Ilê Aiyê, Filhos de Gandhi, Korin Efan e Olodum 

não somente expuseram a representatividade da parcela de fenótipo negro, como foram 

fundamentais na disseminação dos valores e estética afrodescendentes. A auto-estima de  

um número considerável de jovens e adolescentes afrodescendentes é promovida de 

forma vibrante, sendo apresentada em várias partes do mundo através de antigas e 

“novas” tradições. O caráter performático – também pelo fator étnico – a que o Estado 

se propõe eleva algumas dinâmicas ao passo em que encoberta tantas outras de seu 

desagrado no momento. 

  

As obras de artistas e intelectuais como Jorge Amado, Pierre Verger, Carybé, 

Hansen Bahia, Dorival Caymmi – que retrataram parte dos aspectos simbólicos desta 

Bahia afro-descendente, mestiça – foram fundamentais neste novo processo de narrativa 

étnica-publicitária-estratégica do Estado. Assim como os romances e personagens de 

Jorge Amado “passeiam pelo mundo” convidando novos turistas (SIMÕES, 2001), a 

música e a imagem do percussionista do Olodum – quase sempre afro-descendente –, as 

fotografias e a história da Irmandade da Boa Morte ultrapassam as fronteiras nacionais, 

realçando e reforçando a imagem de uma Bahia negra, com amplo patrimônio histórico-

cultural-étnico a ser contemplado e experimentado. É a “modernidade ambivalente” que 

pode utilizar elementos tão díspares e distantes como o tradicionalismo e o novo, em 

seu amplo repertório de captação de divisas. 
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O mundo moderno não se faz apenas com aqueles que têm projetos 
modernizadores. [...] Quando cientistas, tecnólogos, e empresários buscam 
seus clientes, eles têm também que lidar com a resistência à modernidade. 
Não apenas pelo interesse em expandir o mercado, mas também para 
legitimar sua hegemonia, os modernizadores precisam persuadir seus 
destinatários de que – ao mesmo tempo que renovam a sociedade – 
prolongam tradições compartilhadas. Posto que pretendem abarcar todos os 
setores, os projetos modernos se apropriam dos bens históricos e das 
tradições populares. A necessidade que tradicionalistas e renovadores têm de 
apoiar-se uns nos outros leva a alianças freqüentes de grupos culturais e 
religiosos fundamentalistas com grupos econômicos e tecnocráticos 
modernizadores. (Canclini, 2003, p. 159), 

     

A perspectiva turística tem proporcionado a boa parte dos organizadores e 

agentes culturais a teatralização de suas dinâmicas étnicas e socioculturais. O que dizer 

do hotel que só aceita capoeirista negro? Dos capoeiristas baianos especializados em 

rodas – com número limitado de golpes – para turista ver? Das bandas de pagode que 

cantam a (suposta?) superioridade viril da raça negra?  

 

O esforço estatal de “reconstrução conjuntural” corroborou para incutir e 

fortalecer o mito baiano e a marca Bahia – propícia à indústria do turismo – ao resto do 

país e mundo. A turistização fomentada pelos governos estaduais baianos a partir da 

década de 1970 tem como relevante argumento a participação dos afrodescentes:  

 

O mito baiano está assentado num tripé: antigüidade histórica, originalidade 
cultural e beleza natural e urbana. Foi a partir desses elementos, que são 
reais, que o mito evoluiu, dos tempos coloniais aos dias de hoje. [...] 
Atualmente – e ainda a partir de elementos reais – é a vez dos negros 
idealizarem ao extremo o ‘axé’ da Bahia. É um mito persistente e rico. 
(RISÉRIO, 1993, p.118) 

 

Ainda sobre o mito baiano, ou baianidade – acompanhada pelo viés étnico - 

como fator de atratividade turística, caberiam diversas vertentes de problematização: 

 
De fato, podemos pensá-la como uma construção identitária recente, 
desenvolvida em grande parte por uma sub-elite regional ligada às artes e às 
letras, em função de uma matriz simbólica “popular” local. E nesse substrato 
identitário, por seu turno, tornou-se um terreno bastante fértil para o cultivo 
de uma imagem turística ligada, principalmente, a um passado “africano’ que 
não passa e ao moderno carnaval elétrico (PINTO, 2001) 

 
 

De Caminha a Brown, a Bahia se constituiu como a espacialidade do patrimônio 

histórico, como também do lúdico, das belezas naturais e avançado centro cultural que 

afronta o eixo hegemônico Rio - São Paulo. O que se engendra, nesta visão estratégica e 
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segmentada da indústria do turismo, é a possibilidade da experiência, do compartilhar o 

(re)conhecimento dos vários elementos identitários afrodescendentes, através do 

turismo cultural no Estado. 

 

Em março de 2004, representantes do Cluster desembarcaram em Nova York, 

com a missão de “firmar parcerias” e “estreitar contatos” que contribuam para que 

Salvador se torne um importante destino do turismo afro-americano. Nesta ocasião, foi 

assinado um acordo que estabelece a criação de um vôo charter semanal – 

aproximadamente 300 turistas afro-americanos. Segundo a Avocet36 – empresa norte-

americana de turismo e entretenimento étnico-cultural – “...durante o primeiro ano de 

operação, com vôos partindo de Nova York, a receita local prevista para a Bahia será de 

US$8,3 milhões”37. Sobre a “Missão Avocet”, a Revista Época, em sua edição de 08 de 

março de 2004, informou: 

 

Vai ser veiculada nos Estados Unidos uma campanha agressiva vendendo a 
Bahia. A iniciativa é da Avocet, empresa americana de turismo e 
entretenimento. Pelos cálculos da companhia, 60% dos americanos que 
visitam o Estado brasileiro são negros. Esse mercado, que movimenta US$ 
572 milhões, representa 17% de todas as viagens de férias dos EUA. Um dos 
destinos prediletos dos afro-americanos é a Festa da Boa Morte, que acontece 
em agosto, em Cachoeira, Recôncavo Baiano.  

 

A estratégia estadual de segmentação turística direcionada aos afro-americanos, 

via turismo étnico, apresenta argumentos convincentes, uma vez que estes representam 

13% da população dos Estados Unidos com poder de compra estimado em US$ 740 

bilhões – valor que supera o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil38. As estratégias de 

captação de turistas afro-americanos, via Missão Avocet, pode ser compreendida através 

de Dra. Sônia Bastos, para a qual:  

 

Além das ações tradicionalmente realizadas pela Bahiatursa, e mencionadas 
anteriormente, a Secretaria da Cultura e Turismo está negociando um 
contrato de risco com uma empresa americana especializada em segmentação 
de mercado e com larga experiência junto ao mercado afro-americano. 
 
 

 

                                                
36 Empresa do grupo norte-americano COS Media, Inc., responsável pela revista dirigida ao público afro 
americano “Essence” – publicação que aborda o estilo de vida das mulheres afro-americanas e possui 
mais de 7,5 milhões de leitores . 
37 Fonte: www.businessguide.com.br, acesso em 23/01/2005. 
38 Fonte: Jornal A TARDE, em 08/05/2005. 
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A configuração da Irmandade da Boa Morte como ícone da luta dos povos 

afrodescendentes na diáspora africana e sua emblematização como confraria singular, 

detentora de raízes tradicionais e étnicas, justificam, de forma relevante, esta procura 

dos afro-americanos pela Irmandade da Boa Morte. Em 19 de agosto de 2002, o Jornal 

Tribuna da Bahia publicou:  

 
(...) um ritual inesquecível, como conta a turista holandesa, Alien Lui, que 
veio esse ano exclusivamente para a Festa. “Nunca vi nada igual. É 
surpreendente a beleza que os rituais dessa Festa tem. Assim como a turista 
holandesa, apaixonada pela cultura negra, afrodescendentes buscavam na 
Festa um maior contato com a cultura dos seus antepassados. Foi com esse 
objetivo que o americano Kenneth Shaw, veio para Cachoeira. Ele já 
conhecia o Brasil, mas nunca tinha ido a Festa de Cachoeira, e se diz 
impressionado com o que via. “Estou adorando. Essa Festa representa uma 
coisa espiritual que não encontro nos Estados Unidos. Estou muito 
emocionado por ser negro e possuir raízes tão verdadeiras. 

  

A participação de afro-americanos na Festa da Irmandade da Boa Morte, 

iniciada a partir da referida conexão entre Antônio Moraes e Jimmy Lee, foi também 

registrada na edição do jornal A Tarde, em 22 de agosto de 1994. Intitulada “Afro-

americanos procuram suas origens na Festa da Boa Morte”, a reportagem (em anexo) 

coletou a opinião de duas professoras afro-americanas presentes na Festa daquele ano. 

Cathy Royal, pesquisadora da Universidade de Maryland (EUA) e especialista em 

cultura africana nas Américas, tendo já participado da Festa da Boa Morte diversas 

vezes, afirma: 

A nossa tradição religiosa foi totalmente suprimida nos Estados Unidos e, 
depois que os afro-americanos conheceram a Festa da Boa Morte, passaram a 
ver de maneira diferente a própria cultura americana. 

 

A professora Natalie Aloha Swift, de Nova York, que esteve na Festa da 

Irmandade em 1994 com um grupo de educadores americanos liderados por Earl Davis, 

revela: 

Depois de ter visitado a Bahia, não preciso conhecer mais nada. Este lugar 
(Cachoeira) é muito espiritual, existe uma mágica aqui, as pessoas são muito 
calorosas. Em todos os lugares, a vida deveria ser assim: trabalhar e festejar o 
mistério da vida (A Tarde, 22/08/1994). 
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5.2   A IMPRENSA 

 

 

Num município de poucos recursos, cuja pequena rede hoteleira não dispõe de 

leitos suficientes para a demanda da Festa da Boa Morte, entretanto a cidade agrega 

uma considerável participação de visitantes – jornalistas, pesquisadores, fotógrafos, 

estudantes, documentaristas de diversas partes do mundo. 

 

  

                                                      

         
Figura 26: Carros de reportagem                       Figura 27: Transmissão ao vivo/TVE 
Fotografia: Armando Castro (2003)                  Fotografia: Armando Castro (2005)  

 

 

                                                      

                                                
Figura 28:  Fotógrafos           Figura 29:  Equipe Documentário TV UFBA 
Fotografia: Armando Castro (2003)          Fotografia: Armando Castro (2004) 

 

 

A numerosa participação dos profissionais de imprensa, brasileiros e de outros 

países, na Festa da Boa Morte, aliada à também expressiva participação de turistas-

fotógrafos, acarreta conseqüências positivas e negativas para a Boa Morte. De uma lado, 

divulga a Festa e a Irmandade mundo afora; do outro, forçou as irmãs a contratarem 

seguranças para acompanhá-las nas procissões, a fim de evitar o tumulto – que já 
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chegou a derrubar e machucar irmãs – dada a ânsia de um melhor ângulo para captar as 

religiosas que perfazem seu cortejo. Em 2003, por exemplo, a procissão que se realizava 

no domingo, 17/08, teve de ser encurtada por conflitos desta natureza39.  

 

 

                                                                                                 

                   
Figura 30:  Imprensa na Igreja I                     Figura 31: Imprensa na Igreja II     
Fotografia: Armando Castro  (2005)             Fotografia: Armando Castro (2005)  

 

 

Não raro, ouve-se durante a celebração da missa: “pedimos à imprensa que desça 

do altar, pois não é permitido...”, ou “... pedimos aos fotógrafos que abram caminho 

para que a procissão do ofertório possa passar”, etc. 

 

Percebida como dinâmica pertencente ao patrimônio histórico-cultural nacional 

e elemento estratégico para o desenvolvimento da atividade turística do Estado, via 

turismo cultural, a Festa da Irmandade da Boa Morte vem atraindo, ultimamente, um 

número respeitável de políticos, personalidades e gestores de órgãos ligados, ou não, à 

cultura e turismo. A justaposição de valores presentes à Festa, assim como a publicidade 

à sua volta, atrai uma quantidade considerável de políticos - já eleitos, em campanha, 

ou, simplesmente, à procura de flashes. Nas comemorações de 2005, foram percebidas 

as presenças do Governador do Estado da Bahia, Paulo Souto; Ex-Prefeito de Salvador, 

Antônio Imbassahy; Secretária Municipal de Educação de Salvador, Olívia Santana, 

entre outros. 

 

Nas festividades da Boa Morte, registra-se também um surpreendente número de 

organizações sócio-culturais dispostas a homenagear a Irmandade. Dentre elas, o Afoxé 

Filhos de Gandhy, diversos movimentos étnicos, grupos de terceira idade e diversos 

                                                
39 A contratação de profissionais de segurança se efetivou a partir do ano de 2004. 
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outros em visita a Cachoeira, além das instituições locais que promovem atividades 

promocionais como forma de divulgação de suas atividades. 

 

No dia 15 de agosto de 2004, os Filhos de Gandhy, utilizou um carro de som em 

formato de mini-trio elétrico, disponibilizando, pelas ruas de Cachoeira, parte de seu 

híbrido repertório como forma de homenagear a secular Irmandade. Ubiraci Paixão, um 

dos componentes do Gandhy, afirmou que estavam ali “para trazer o nosso axé para as 

negras senhoras da Boa Morte”. 

 

As Tabelas 06 e 07 podem auxiliar a compor um quadro da magnitude da Festa 

em termos de atrações, promoções, manifestações, etc. 

 

 

 

TABELA 06 – EVENTOS E ACONTECIMENTOS PARALELOS NA FESTA DA BOA MORTE - ANO 2004 
 
 

 

Evento 

 

Agente Promotor 

 

Origem 

Programação Cultural Prefeitura Municipal de Cachoeira Cachoeira/Ba 

Desfile Filhos de Gandhy Afoxé Filhos de Gandhy Salvador/Ba 

Desfile grupo terceira idade –          
material reciclável 

Grupo Eterna Juventude Centro Histórico - 
Salvador 

Passeio fotográfico Casa da Photografia Salvador/Ba 

Passeio Fotográfico Salvador Foto Clube Salvador/Ba 

Exposição Cultural Fundação Cultural Luiz Ademir São Félix/Ba 

Exposição obras Hansen Bahia Fundação Hansen Bahia Cachoeira/Ba 

Panfletagem política Partidos políticos (PT/PC do B) Salvador/Ba 

Shows artísticos Pouso da Palavra Cachoeira/Ba 

Outros Outros Outros 

         Fonte: Pesquisa de campo. 
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TABELA 07 – EVENTOS E ACONTECIMENTOS PARALELOS NA FESTA DA BOA MORTE - ANO 2005 
 
 

 

Evento 

 

Agente Promotor 

 

Origem 

Programação Cultural – Shows Prefeitura Municipal de Cachoeira Cachoeira 

Percussivo Cerimonial Afro-brasileiro  Fundação Hansen Bahia/  
Oicina de Artes 

Cachoeira 

Exposição “Coleção Emília Biancardi – 
Instrumentos cerimoniais afro-brasileiros” 

Fundação Hansen Bahia/      
Oficina de Artes 

Cachoeira 

Passeio fotográfico Casa da Photografia Salvador 

Passeio Fotográfico Salvador Foto Clube Salvador 

Exposição Cultural Fundação Cultural Luiz Ademir São Félix 

Exposição obras Hansen Bahia Fundação Hansen Bahia Cachoeira 

Exposição com obras de artistas locais Casa da Cultura/                 
Prefeitura municipal 

Cachoeira 

Shows artísticos Pouso da Palavra Cachoeira 

Desfile grupo terceira idade – material 

reciclável 

Grupo Eterna Juventude Salvador 

Mesa Redonda – “Cachoeira: cultura, 

turismo e sustentabilidade” 

Prefeitura Municipal Cachoeira 

Lançamento Revista Cientefico – Especial 
Boa Morte 

Faculdade Ruy Barbosa Salvador 

Exposição “Cachoeira, quem é você?” IPHAN/Centro Nacional de 
Folclore e Cultura 
Popular/Associação de Pesquisa 
em Cultura Popular e Música 
Tradicional do 
Recôncavo/Fundação Universitária 
José Bonifácio (UFRJ) 

Vários 

Palestra “Sacralização dos atabaques no 

candomblé” 

Fundação Hansen Bahia/Oficina 
de Artes 

Cachoeira 

Vários Vários Vários 

Fonte: Pesquisa de campo. 

 

 

Objetivando oferecer entretenimento aos turistas presentes à Festa da Boa Morte 

de 2005, a Prefeitura Municipal de Cachoeira, através da Secretaria Municipal de 

Cultura e Turismo, ofereceu uma extensa lista de apresentações de artistas locais, como 
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grupos de samba-de-roda, poetas, grupos de capoeira e bandas de reggae da região40. 

Atua, desta forma, na contratação de serviços necessários ao evento, como palco, 

técnicos e artistas locais e suas atividades culturais sempre se desenvolvem em horários 

alternados com os ritos da Irmandade.  

 

A turistização da Festa da Boa Morte vem proporcionando mudanças na 

estrutura da Festa. No que diz respeito aos aspectos profanos, apontam as principais 

críticas e observações que alertam para o caráter de Festa de largo que o evento vem 

ganhando com a instalação de palcos, bares, barracas de capeta, ruas repletas de 

artesanato, arrastões musicais, entre outros. 

 

      
Figura 32: Palco Prefeitura 2005                             Figura 33: Barracas de bebidas 
Fotografia: Armando Castro  (2005                            Fotografia: Armando Castro  (2005)  

 

            

       
Figura 34: Barracas de capeta           Figura 35: Barraca de cachorro-quente 
Fotografia: Armando Castro  (2003)          Fotografia: Armando Castro  

 
 

                                                
40 Há, no Recôncavo Baiano, uma identificação natural de boa parte da população com o gênero musical 
Reggae. Dentre os artistas baianos amantes do som jamaicano, Sine Calmon, Nengo Vieira e Edson 
Gomes são oriundos da região.   



 141 

 
A partir deste momento, o terceiro dia da Festa, a Rua 25 de Junho é a de maior 

concentração de pessoas. Localizada bem próxima à Irmandade e à Fundação Hansen 

Bahia, e por ter uma considerável extensão e quantidade de bares e barracas, está entre 

as que mais se destacam nas comemorações populares da Festa da Boa Morte. 

 

  
 

Figura 36: Povo nas ruas/Rua 25 de Junho       Figura 37: Capoeira/Rua 25 de Junho 
Fotografia: Armando Castro  (2003)               Fotografia: Armando Castro  (2003)  

 

 

 
 Figura 38: O bumba-meu-boi na Festa da Boa Morte em 2004.  

Fotografia: Armando Castro (2004)  

 

 

A típica “Festa de Largo” aqui se encontra em todos os seus componentes 

básicos e indispensáveis, como a presença de artesãos, carros de som, batucadas, 

charangas, samba-de-roda, frevo, samba-de-arrastão (Figura 36) e capoeira (Figura 37). 

Até mesmo o bumba-meu-boi já foi registrado (Figura 38). 
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As observações acerca das rupturas e justaposições ocorridas na Festa da Boa 

Morte afetaram o museólogo Emanoel Araújo, que, em entrevista ao Jornal A Tarde, em 

23/04/2005, afirmou: “Estive aqui na Festa da Irmandade da Boa Morte [...] Aquela 

Festa deixou de ter o significado maior que era o sincrético, o religioso, e passou a ser 

uma Festa banal de carnaval.”  

 

É a Rua 25 de Junho a localidade reservada ao caleidoscópio sócio-cultural da 

Festa da Boa Morte. Local de concentração de bares, restaurantes e barracas que logo 

vão reunindo, em torno de si, pequenas e animadas multidões. Nas esquinas, os artesãos 

e seus objetos de cerâmica, couro e miçangas. Local da azaração sem limite de idade, 

cor, credo, religião, volume e variedade de música que, em muitos casos, chega a 

confundir os presentes. Música de todos os lados, de todos os gêneros, de todas as cores 

e abertas a diversas possibilidades. 

  

Paralela à 25 de junho, um casarão abriga o espaço “Pouso da Palavra”, de 

propriedade do poeta e escritor Damário Dacruz. É neste local que os freqüentadores 

“alternativos” da Festa da Boa Morte se encontram para curtir o seu som... Devotos 

musicais do Reggae, Hip Hop, Black Music, Funk, Rock, entre outros, adentram a parte 

térrea do sobrado para trocar suas idéias ao som de seus ídolos.  

 

A grande quantidade de rodas-de-capoeira faz logo surgir aglomerações de 

pessoas, que param pra assistir aos diversos grupos de capoeirista advindos de todo 

Recôncavo e também da capital. Há, inclusive, inúmeros turistas praticantes de 

capoeira, que, sem se intimidarem, participam de todos os momentos da roda, inclusive 

dos momentos mais exaltados. 

 

As mudanças na configuração da Festa da Irmandade da Boa Morte vêm sendo 

anunciadas pela imprensa desde a década anterior. Em 19/08/1996, a jornalista Alzira 

Costa, responsável pela Sucursal Recôncavo do Jornal A Tarde, escreveu: 
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A Festa de Nossa Senhora da Boa Morte já não pertence mais a Cachoeira, a 
cada ano se consolida como uma celebração dos povos de todo o mundo. Nos 
últimos dias a cidade recebeu um grande número de turistas para conhecer e 
participar do evento. No entanto, a Coordenadoria Municipal de Turismo, 
optou por promover três dias de Festa de largo, totalmente descaracterizada 
da programação tradicional da Irmandade da Boa Morte. A iniciativa 
mereceu críticas por parte das irmãs e dos turistas que lotaram hotéis e 
movimentaram, nesses dias, bares e restaurantes da cidade. Ainda este ano, a 
presença da atriz Regina Casé com toda sua equipe do Programa Brasil 
Legal, da Rede Globo de Televisão, conseguiu agitar os bastidores da Festa.  

  

No ano seguinte, no dia 25/08, a mesma jornalista escreveria: 

 

A Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte, preocupada com o processo de 
descaracterização de seu evento essencialmente religioso, pelas atividades 
promovidas paralelas à sua programação [...] As integrantes da Irmandade 
revelaram que estão preocupadas, porque as atividades que acontecem 
paralelas aos rituais religiosos, são típicas das Festas de largo. “Querem 
promover uma segunda Feira do Porto, no mês de Agosto, junto com as 
comemorações da Irmandade”, disse uma delas, acrescentando que a entidade 
não recebeu nenhum apoio financeiro para a sua Festa, considerada um dos 
importantes produtos turísticos da Bahia. No sábado à noite, enquanto as 
irmãs participavam da procissão do enterro de Nossa Senhora, no palco 
Oficial da Prefeitura, grupos de pagode e o cantor Edson Gomes 
apresentavam-se para o público presente. Não só as irmãs da Boa Morte 
maniFestaram preocupação com a descaracterização da sua Festa. Também 
turistas e cachoeiranos faziam protestos contra a introdução de elementos 
estranhos à religiosidade da tradição secular. 

   

Em 18 de agosto de 2003, a jornalista Andréia Santana, do jornal Correio da 

Bahia, constatou: “...somente no domingo, 46 ônibus de turismo chegaram a 

Cachoeira”. Ora, não estariam estes procurando a Irmandade, justamente em virtude de 

seus festejos haverem sido transformados num produto da indústria cultural a partir da 

espetacularização de sua Festa (DEBORD, 1997)?  

 

Atenta às reconfigurações de sua Festa, em 2002, a Irmandade da Boa Morte 

ameaçou não realizar seus festejos anuais. Dentre os argumentos, a “falta de respeito” – 

da prefeitura, comunidade e comerciantes locais –, a falta de infra-estrutura para o 

receptivo turístico, limpeza e iluminação precárias no largo d´Ajuda – ponto de saída de 

irmãs e procissão. A repercussão desta iniciativa foi imediata, como se pode constatar 

nos Anexos desta Dissertação.   

 

A partir de 2003, implementaram-se mudanças no sentido de amenizar os 

impactos causados pelo movimento turístico desordenado em sua Festa. Além da 

contratação de seguranças, tornou a conferir aos seus festejos o caráter de Festa imóvel 
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– o ápice é a Assunção, dia 15 de agosto, independente do dia da semana. A partir da 

década de 1990, a Festa teve sua data alterada visando a atender os turistas que lotavam 

a cidade, principalmente, no domingo, dia reservado para a Assunção e seus festejos. 

 

Em 2005, o dia da Assunção foi comemorado no 15 de agosto, em plena 

segunda-feira, conforme manda a tradição e estabelece o calendário religioso católico. 

Ainda assim, Cachoeira presenciou uma relevante movimentação de turistas e 

profissionais ali motivados pela Festa da Irmandade.  

 

A alta freqüência turística na Festa da Irmandade da Boa Morte encontra 

problemas estruturais na pequena cidade de Cachoeira e região. No período da Festa, as 

pousadas e hotéis ficam lotadas. A contínua e crescente demanda turística apresenta à 

população uma oportunidade de negócios; trata-se de hospedar. De acordo com a Tabela 

08, considerando-se uma média de 10 mil turistas no período da Festa, pode-se observar 

que a quantidade de leitos é insuficiente.    

 
 
 

TABELA 08 - LEVANTAMENTO DO TRADE 
 

 

Pousadas  Endereço Fundação Quartos Leitos 

Pousada Conv.  do Carmo Rua Inocêncio Boaventura, s/nº - Cachoeira/Ba 1989 26 63 

Pousada D´Ajuda Largo D´Ajuda - Cachoeira/Ba 2005 7 21 

Pousada do Guerreiro Rua 13 de Maio, 14 - Cachoeira/Ba 1989 15 36 

Pensão Tia Rosa Rua Ana Néri, 12 - Cachoeira/Ba 1985 6 16 

Pousada Labarca Rua Inocêncio Boaventura, 37 - Cachoeira/Ba 2004 6 13 

Hotel Fazenda Villa Rial Ladeira do Padre Inácio, s/nº - Cachoeira/Ba 2000 41 110  

Pousada Paraguassú Av. Salvador Pinto, 01 - São Félix/Ba  1981 18  45  

Pousada Rio Doce Praça Inácio Tosta - São Félix/Ba 2002  15  48  

  TOTAL 134 352 

Fonte: Pesquisa de Campo. 
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Respeitando os objetivos deste trabalho e entendendo a metodologia turística 

como “conjunto de métodos empíricos experimentais, seus procedimentos, técnicas e 

táticas para ter um conhecimento científico, técnico ou prático dos fatos turísticos” 

(OMT, apud DENKER, 2002, p. 24), adotou-se nesta uma associação entre pesquisa 

qualitativa e quantitativa. A primeira reservou-se para a compreensão da Irmandade 

enquanto fenômeno resultante de práticas e crenças da alma humana. De outro lado, a 

pesquisa quantitativa se deu através de questionários que se basearão numa amostra 

não-probabilística por julgamento ou intencional, respeitando as estratégias 

selecionadas. A opinião da população selecionada será relevante para a análise de como 

se deu o processo de turistização da Festa da Boa Morte. A escolha da amostra não-

probabilística por julgamento é técnica, uma vez que a população a ser investigada 

também encontra-se devidamente demarcada.  

 

A população pesquisada está dividida em três segmentos, e cada um destes terá 

seu formulário específico. No primeiro, as 21 irmãs da Irmandade da Boa Morte – 

entrevista semi-estruturada; no segundo, os turistas em pleno período da Festa – 

entrevista estruturada, via formulário previamente produzido e testado; por último, a 

comunidade local cachoeirana - entrevista semi-estruturada - que estará subdividida em 

comerciantes, o trade, residentes e representantes do poder público. 

  

Os questionários para o segmento turista foram aplicados por uma equipe 

bilíngüe de quatro pessoas coordenada e treinada pelo autor da pesquisa, durante a Festa 

de 2004. Neste caso, a amostra escolhida foi a não probabilística por exaustão – num 

total de 325 entrevistados. Neste segmento, objetivando identificar o perfil sócio-

econômico-cultural do turista, optou-se pela entrevista estruturada desenvolvida 

mediante relação fixa de perguntas com alternativas de resposta previamente 

estabelecidas (GIL, 2000). 

 

Dentre os documentos investigados na pesquisa de campo, cabe destacar o Livro 

de Visitas da Irmandade da Boa Morte, que teve suas informações tabuladas, 

sistematizadas e apresentadas mediante gráfico.  

  

Ademais, para definir tecnicamente o turista, nesta investigação, considerou-se 

“aquele que se desloca para fora do seu local de residência permanente por mais de 
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vinte e quatro horas e menos de um ano sem exercer qualquer atividade remunerada, 

realizando gastos de qualquer espécie com renda auferida fora do local visitado” 

(CUNHA, 1997). 

 

 

 

 

5.3   O PERFIL SÓCIO-ECONÔMICO DO TURISTA DA FESTA DA BOA MORTE 

 

 

 

Sexo 

 

De acordo com os dados coletados entre os dias 13 e 17 de agosto de 2004, os 

turistas que visitaram a Festa da Irmandade da Boa Morte apresentaram predominância 

do sexo feminino, com 59%, em contraposição à presença masculina, com 41%. O fato 

de a Irmandade ser formada apenas por mulheres poderia ser aventada  como uma razão 

desta maior presença feminina na Festa; entretanto, a presente pesquisa não orientou a 

aplicação do questionário no sentido deste item.   

 

 

Sexo

41%

59%

Masculino Feminino

 
                                  Figura 39: Perfil do sexo dos turistas. 
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Estado Civil 

   

 Os dados obtidos e apresentados na Figura 40 demonstram que o número de 

turistas solteiros é amplamente superior aos demais, com um percentual de 64%, contra 

23% de casados/convive com alguém e 13% de outros, reunindo divorciados, noivos, 

viúvos, etc. Neste sentido, com base nos dados, procede afirmar que a Festa da Boa 

Morte pode ser formatada como um produto que agrade a solteiros e casais. 

 

 

Estado Civil

64%

23%
13%

Solteiro(a) Convive com alguém Outros

 
                 Figura 40: Estado civil dos turistas. 

 
 
 

Idade 

 

 De acordo com os dados coletados, os turistas presentes na Festa da Boa Morte, 

ano 2004, apresentaram maior presença na faixa etária de 18 a 25 anos, com 38%, 

seguido de 32% para portadores de idade em torno de 26 a 39, 24,5% para a faixa entre 

40 a 55 anos e 6 % acima de 55 anos, correspondendo ao menor percentual. Da 

consideração desses dados, depreende-se que a Festa da Irmandade da Boa Morte não 

está sendo muito atraente para os mais idosos.   

 
 

Idade

38% 32%
24%

6%

18 a 25 26 a 39 40 a 55 acima 55

 
    Figura 41: Idade dos turistas. 
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Origem 

 

 Observa-se, nos dados exibidos na Figura 42, que os turistas oriundos de 

Salvador são a maior categoria, correspondendo a 57%, seguidos da categoria dos 

turistas internacionais, com 15%; os demais municípios do Recôncavo Baiano 

respondem por 10%; as demais regiões do Estado da Bahia somam 10 % de emissivo. 

Para a região Nordeste do Brasil – não incluindo a Bahia –, o índice foi de 3%, mesmo 

percentual para a região Sudeste, seguidos de 1% para a região Sul e 1% para o Sul do 

país. De acordo com esses dados, se pode afirmar que a Festa da Boa Morte é mais 

visitada por turistas baianos e estrangeiros que por turistas brasileiros não baianos. 
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Escolaridade 

 

De acordo com os dados obtidos referentes à escolaridade dos turistas presentes 

na Festa da Boa Morte (Figura 43), ano 2004, a liderança dos números é do Superior 

Incompleto (39%), seguido do Nível Médio (27%), Superior Completo com 24%, Nível 

Fundamental com 4%, turistas com Mestrado num total de 4%, Doutorado com 1% e 

PhD obteve 1%. 

  

A detecção dos altos níveis de escolaridade dos turistas é relevante, podendo 

auxiliar na relação da compreensão da Festa da Boa Morte enquanto dinâmica e produto 

pertencente à indústria turística, via turismo cultural.   
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 Figura 43: Escolaridade dos turistas. 

 
 

A soma dos índices de escolaridade compreendidos entre Superior Completo e 

Incompleto na Festa da Boa Morte alcança 63%, número bem superior à média de 

turistas - mesmo nível escolar - que visita o Nordeste brasileiro, com o registro de 

apenas 5,5% (FIPE/EMBRATUR 2001). Estas comprovações revelam a potencialidade 

das festividades da Irmandade como fator motivacional para o turismo cultural, via 

turismo científico.  
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Profissão/Ocupação 

 

Os dados acerca da profissão/ocupação dos turistas da Festa da Boa Morte, ano 

2004, estão diretamente relacionados aos resultados do item anterior (Escolaridade). A 

Figura 44 indica que os Estudantes respondem por 39% do fluxo de turistas, seguidos 

pela categoria de Professor (20,4%), Funcionário Público 12%, Autônomo 10,5%, 

Comerciário 5,4%, Médico 2,3%, Industriário 1,4%, enquanto que as Outras profissões 

contabilizaram 9%.   
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                       Figura 44: Perfil da Profissão/Ocupação dos turistas.  
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Renda 

 

A partir dos dados coletados e explicitados na Figura 45, verificou-se que, entre 

os turistas que estiveram nos festejos da Boa Morte de 2004, 28% percebiam uma renda 

de até 05 S.M., contra 29% que recebiam até 10 S.M.,19% acima de 10 S.M. e 18% até 

03 S.M.. A análise dos dados apresenta a Festa da Boa Morte como dinâmica de 

relevância motivacional para as mais diversas classes econômicas. A Festa se afirma 

como um produto turístico atrativo para os turistas de maior poder aquisitivo, apesar da 

pouca oferta turística e baixa qualidade dos serviços.   

 
 

Renda

18%
34% 29%

19%

Até 03 S.M. Até 05 S.M. Até 10 S.M. Acima 10 S.M.

 
    Figura 45: Perfil de renda dos turistas. 

 
 
 
 
 

Bens de consumo na residência 

 

Os dados da Figura 46, apresentam o turista da Festa da Boa Morte com 

considerável poder aquisitivo, o que pode ser relacionado com a renda e à alta taxa de 

escolaridade do mesmo – já apresentados em figuras anteriores.  
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         Figura 46: Bens de consumo na residência dos turistas. 



 152 

Possui automóvel? 

 

A coleta de dados apresentada na Figura 47 informa que 34% dos turistas 

presentes na Festa da Boa Morte, ano 2004, possuíam automóvel. A grande maioria, 

66%, revelou não possuir veículo automotor.   

 
 
 

Possui automóvel

34%

66%

SIM Não

 
  Figura 47 – Possui automóvel 
 
 
 
 
 

Tipo de residência 

 

Questionados sobre a natureza de suas residências, 78% dos turistas revelaram 

residir em imóvel próprio, 10% em imóvel alugado, outros 10% com os pais, contra 2% 

para outros (demais parentes, amigos, trabalho, etc.).   

 
 

Natureza da Residência
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      Figura 48:  Perfil da residência dos turistas 
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Quantos livros lê/ano? 

 

De acordo com os dados obtidos na pesquisa apresentados na Figura 49, a 

maioria dos turistas (65%) lia mais de três livros/ano, 18% liam de 2 a 3 livros, para 1 a 

2 livros/ano 8% dos turistas, 3% para um livro/ano e 6% para leitura inferior a um 

livro/ano. O considerável percentual de turistas com leitura superior a três livros reforça 

a potencialidade do produto “Festa da Boa Morte” para o segmento turismo cultural. 

 

 

Média livros

6% 3% 8%
18%

65%

<1 1 1 a 2 2 a 3 >3

 
               Figura 49: Perfil de leitura dos turistas  

 

 

Assina órgão de imprensa?  

 

Os dados representados na Figura 50 apresentam 22% dos turistas com 

assinatura de jornal, contra 42% assinantes de revista, 14% TV a cabo, Outros 3% e não 

possuindo nenhum tipo de convênio com publicação periódica, TV ou meio virtual. O 

percentual total de turistas que se disseram assinantes é 81%, informação que corrobora 

com a vocação da Festa para o turismo cultural, uma vez que atrai um turista de alto 

nível sociocultural. 

 

 

Assinatura

22%
42%

14%
3%

19%

Jornal Revista TV a cabo Outros Não 

 
                        Figura 50: Perfil dos turistas assinantes/não assinantes 
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Local de hospedagem  

 

De acordo com os dados coletados e apresentados na Figura 51, um percentual 

elevado de turistas (62%) fica hospedado na categoria Outros (casa/quarto/leito 

disponibilizado pela população mediante aluguel), contra 15% na casa de amigos, 14% 

em pousadas, 6% em hotel e 3% dos turistas aproveitam a casa de parentes. Neste 

sentido, os dados são precisos ao apontar que a Festa da Boa Morte é uma possibilidade 

de renda extra para a população cachoeirana, assim como detecta a pouca quantidade de 

leito disponibilizados profissionalmente.  

 
 

Natureza da Hospedagem

14% 6% 3%
15%

62%

Pousada Hotel Parentes Amigos Outros

 
               Figura 51:  Perfil da hospedagem dos turistas. 

 
 
 
 
Transporte utilizado para Chegar à Festa 

 

A partir dos dados coletados e representados na Figura 52, 72% dos turistas 

revelaram ter utilizado o ônibus (Agência de Turismo/Rodoviária) como meio de 

transporte para chegar à Festa da Boa Morte em 2004, contra  17% dos turistas que se 

utilizaram de automóvel, 4% de moto e 7% de outras modalidades de transporte 

(bicicleta, cavalo, barco, etc). 

 

Transporte utilizado

17%

72%

4% 7%

Automóvel Ônibus Moto Outros

 
          Figura 52: Transporte utilizado pelos turistas. 
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Sua viagem foi organizada por Agência de Turismo? 

 

De acordo com os dados obtidos na pesquisa e explicitados na Figura 53, os 

turistas que utilizaram serviços de agência de turismo contabilizaram 26%, contra 74% 

de turistas sem contratação/vínculo a serviços de terceiros para a Festa da Boa Morte, 

ano 2004. Estes dados podem ser explicados pela proximidade de Cachoeira com 

grandes centros emissivos da Festa da Boa Morte – Salvador, Feira de Santana e 

Recôncavo Baiano. 

 

Viagem organizada por Agência de Turismo

26%

74%

SIM NÃO

 
   Figura 53: Viagem organizada por Agência de Turismo 

 
  
 
 

Como soube da Festa? 

 
 

Questionados acerca das formas e meios de informação sobre a Festa da Boa 

Morte, 2004, 53% dos turistas revelaram a fonte Amigos, seguidos de 23% que se 

referiram à TV, 11% aos Jornais, 7% a Parentes, 4% à Internet e 2% na categoria Outros 

(Panfletos, avisos, propagandas, etc.). Os dados permitem afirmar que, embora esteja 

muito bem acompanhada midiaticamente, a Festa da Boa Morte é uma dinâmica, onde o 

“boca-a-boca” ainda é a maior forma de divulgação. 

 
 

Como soube da festa?
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53%
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        Figura 54:  Perfil das fontes de informação dos turistas 
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Freqüência à Festa da Boa Morte 

 

Os dados representados na Figura 55 indicam que a maioria dos turistas (68%) 

presentes na Festa da Boa Morte de 2004 estava aí pela primeira vez, seguidos de 16% 

dos turistas que já presenciaram a Festa mais de três vezes. Na seqüência, 4% dos 

turistas já presenciaram uma vez a Festa da Boa Morte, 3% duas vezes e 9% já 

estiveram três vezes na Festa da Irmandade da Boa Morte. Estes dados permitem 

afirmar que, na atual Festa da Boa Morte, há um percentual considerável de turistas 

fidelizados. 

 

Freqüência
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        Figura 55:  Perfil da freqüência dos turistas. 
 
 
 
 

Freqüência turística em outras Festas de Cachoeira 

 

Os dados representados na Figura 56 indicam que 47% dos turistas presentes na 

Festa da Boa Morte 2004 já freqüentaram outras Festas do calendário de Cachoeira/Ba, 

contra 53% de turistas nunca freqüentaram outra Festa na sede do município. Estes 

dados permitem afirmar que a Festa da Boa Morte, como produto turístico, vem sendo 

mais significativa para o município que a própria Festa da Padroeira da Cidade, Nossa 

Senhora do Rosário, realizada em outubro. 

 

Freqüência turística em outras Festas de 
Cachoeira

47% 53%

SIM NÃO

 
    Figura 56: Freqüência em outras Festas de Cachoeira/Ba 



 157 

Já leu algo sobre Cachoeira? 

 

De acordo com os dados coletados e apresentados na Figura 57, o percentual de 

61% de turistas informou alguma leitura acerca de Cachoeira, contra 39% de turistas 

que não tiveram informações sobre Cachoeira. Sendo assim, se pode afirmar que a Festa 

da Boa Morte pode assumir um papel de considerável destaque na sensibilização dos 

turistas para a contribuição sócio-histórico-cultural de Cachoeira no desenvolvimento 

do Brasil.  

 

 

Já leu algo sobre Cachoeira

61%

39%

SIM NÃO

 
         Figura 57: Leitura sobre Cachoeira  

 
 
 
 
 

Já leu algo sobre a Irmandade da Boa Morte? 

 

Os dados coletados e representados na Figura 58 apontam para um percentual de 

48% de turistas que já leram algo sobre a Irmandade da Boa Morte, contra 52% de 

turistas que nada leram sobre a mesma. 

 
 

Já leu algo sobre a Irmandade da Boa Morte

48% 52%

SIM NÃO

 
        Figura 58: Leitura sobre a Irmandade da Boa Morte. 
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O que mais impressionou na Festa? 

 

Questionados sobre o que mais havia impressionado, os dados coletados e 

apresentados na Figura 59, indicam que o Patrimônio Arquitetônico de Cachoeira 

predominou com 35% da preferência dos turistas, seguido de 34% para a Irmandade, 

14% para o Sincretismo, 4% pela Fuzarca e 13% dos turistas informaram Outros. Os 

dados podem apontar que o Patrimônio Arquitetônico de Cachoeira, retratado como a 

grande surpresa para 35% dos turistas, pode ser um fator motivacional relevante na 

captação de turistas para Cachoeira, vide Cidades Históricas Mineiras.  
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35% 34%
14%

4% 0%
13%

Patrimônio
Arquitetônico

A Irmandade Sincretismo Fuzarca Gastronomia Outros

   
  Figura 59: O que mais impressionou os turistas. 

 
 
 

Possuindo o segundo maior acervo arquitetônico no estilo barroco do Estado da 

Bahia, Cachoeira foi convertida em Monumento Nacional em 1971, tendo seus bens e 

monumentos tombados. Atualmente, o Projeto “Monumenta”, do Ministério da Cultura, 

vem recuperando parte dos casarios e sobrados de Cachoeira com obras orçadas em R$ 

19 milhões. 
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Opinião sobre os serviços disponibilizados na Festa da Boa Morte - 2004 

 

Este item permite apresentar a visão dos turistas acerca da qualidade dos 

serviços disponibilizados na Festa da Boa Morte 2004. De acordo com os dados obtidos 

na pesquisa e representados na Figura 60, 47% dos turistas afirmam que a qualidade dos 

serviços prestados é Regular, seguidos de 31% para Bom, 13% Péssimo e 9% 

Excelente. Ao analisar os dados e diante dos relatos dos turistas, percebe-se que é 

relevante o grau de insatisfação destes para com a qualidade dos serviços 

disponibilizados na Festa da Boa Morte, em 2004.    

 

Opinião sobre os serviços disponibilizados na 
Festa da Boa Morte - 2004

47%
31%

13% 9%

Regular Bom Péssimo Excelente 

 
       Figura 60: Perfil de satisfação dos turistas.   

 
 
 
 

Sugestões para a Festa da Boa Morte 

 

De acordo com os dados representados na Figura 61, 32% do turistas declararam 

insatisfação com relação à hospedagem, seguidos de 23% descontentes com as 

Informações, 19% para Alimentação, Outros com 15% e sem sugestão de melhoria 11% 

dos turistas. 

 

Sugestões para a Festa da Boa Morte

32%
23% 19% 15% 11%

Hospedagem Informações Alimentação Outros Nada

 
                            Figura 61:  Sugestão de melhorias para a Festa da Boa Morte. 
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As informações da Figura 61 permitem afirmar que o setor de Hospedagem 

lidera as sugestões de melhorias dos turistas, o que pode ser comprovado mediante 

cruzamento dos dados deste quesito com o “Natureza da hospedagem” – acordo com 

moradores locais, mediante aluguel temporário de cômodos, quartos e leitos. 

 

 

 

Pretende voltar? 

 

Questionados sobre uma possível volta à Festa da Boa Morte, os dados coletados 

e apresentados na Figura 62 apontam que 92% dos turistas presentes na Festa da Boa 

Morte, em 2004, pretendiam retornar, seguidos de 6% que negaram esta possibilidade e 

2% alegaram não saber. 

 

Pretende voltar

92%

6% 2%

SIM NÃO Não sabe

 
 Figura 62:  Pretende voltar 

 
 

Os dados ainda permitem afirmar que, apesar da relevante insatisfação da 

maioria dos turistas com os serviços turísticos ofertados em Cachoeira, a Festa da Boa 

Morte tem proporcionado uma experiência satisfatória à maioria dos turistas. 
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Utilizou algum serviço da Bahiatursa na ou para vir à Festa da Boa Morte? 

 

De acordo com os dados da Figura 63, 99% dos turistas afirmaram não haverem 

contado com qualquer auxílio da Bahiatursa para chegar ou permanecer na Festa da Boa 

Morte, contra 1% de turistas que contactou a empresa responsável pelo turismo no 

Estado da Bahia. Ainda com base nos dados acima e a partir dos relatos dos turistas que 

utilizaram os serviços da Bahiatursa captados nesta pesquisa, todos consideraram 

satisfatórias as informações e atendimento disponibilizados (site e balcão). 

 

Utilizou serviços Bahiatursa
99%

1%

NÃO SIM

 
            Figura 63:  Utilizou os serviços Bahiatursa 

 
 

 
Fator motivacional 

 

Indagados acerca dos fatores motivacionais que os levaram à Festa da Irmandade 

da Boa Morte, 26% dos turistas presentes declararam a História da Irmandade, seguidos 

de 17% o Fator Étnico, 16% i Aspecto Religioso, 14% a Fuzarca (Festa/azaração), 9% o 

Estudo, 6% Rever amigos e parentes, 1% Trabalho e 11% se remeteram a Outros, 

conforme Figura 63.  
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         Figura 64: Fator motivacional dos turistas. 

 



 162 

 

Ainda de acordo com os dados acima, a Festa da Irmandade da Boa Morte é um 

produto com demanda específica: o turismo cultural. No caso da Festa da Boa Morte, o 

turismo cultural está micro-segmentado em turismo histórico, Étnico, Religioso, 

Fuzarca e Científico. 

 

 

Livro de Visitas 

 

Na pesquisa de campo realizada através de diversas viagens e estadias em 

Cachoeira, Bahia, foi dada a permissão para a reprodução do Livro de Visitas da 

Irmandade da Boa Morte, desde que visasse ao estudo e análise de seu conteúdo. Para 

os gráficos abaixo, utilizou-se o intervalo temporal de um ano, compreendidos entre 

07/02/2004 e 06/02/2005 – seis meses antes e seis meses depois da Festa, 

contabilizando 3751 assinaturas. Ressalte-se, desde já, que, por motivos variados, parte 

considerável dos turistas não tem o costume de assinar Livros de Visita. 

 

 De acordo com a análise do Livro de Visitas da Irmandade da Boa Morte, aberto 

em Janeiro de 2004, 66% dos turistas que visitaram a Irmandade da Boa Morte no 

período acima citado eram compostos por brasileiros, contra 30% de turistas 

estrangeiros e 4% de assinaturas ilegíveis (não se pôde identificar a procedência), 

conforme evidencia a Figura 65.    
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                 Figura 65:  Livro de Visitas-Turistas/Origem Procedência 
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A partir da análise do Livro de Visitas da Irmandade da Boa Morte, aqui 

demonstrada a partir da Figura 66, pode-se afirmar que a maioria dos turistas nacionais 

que visitou a Irmandade da Boa Morte (92%), entre 07/02/2004 à 06/02/2005, era 

composta por turistas baianos, seguidos de 8% de Outros Estados. 

 
 

Turistas Nacionais - Origem/Procedência

92%

8%

Bahia Outros Estados

 
                           Figura 66: Livro de Visitas-Turistas Nacionais – Origem Procedência 

 
 

 

De acordo com os estudos e tabulações elaborados a partir do Livro de Visitas 

da Irmandade da Boa Morte, os Estados brasileiros que mais enviam turistas a 

Cachoeira e Sede da Irmandade da Boa Morte são o Rio de Janeiro (26%), São Paulo 

(25%), Minas Gerais (8%), Rio Grande do Sul (7%), Distrito Federal (5%), Paraná 

(4,8%), Alagoas (2,7%), Ceará (2%), Sergipe (2%) e Pará (2%).  
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           Figura 67: Livro de Visitas-Outros Estados/Ranking 10 mais emissivos 
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Na tabulação feita a partir do Livro de Visitas da Irmandade da Boa Morte, 

pode-se constatar que os países mais emissivos para a Sede da Irmandade da Boa Morte 

– tomando-se como único indicativo a assinatura no referido Livro -, entre 07/02/2004 e 

06/02/2005 foram os Estados Unidos (24%), a França (23%), a Itália (11%), Portugal 

(11%), Espanha (6%), Alemanha (3,5%), Guiana Francesa (3%), Holanda (2%), 

Inglaterra (2%), Suíça (2%) e Outros (12,5%) - sendo que, nesta última opção, também 

se encontram  as assinaturas e local de origem ilegíveis.   
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         Figura 68: Livro de Visitas-Turistas Internacionais/Ranking 10 mais emissivos 

 
 

 

 

 

 

5.4   A TIPOLOGIA DO TURISTA 

 

Observando os resultados dos questionários aplicados – segmento turista – na 

pesquisa de campo realizada em Cachoeira, Bahia, durante a Festa da Irmandade da Boa 

Morte, em 2004, chegou-se a sistematizar uma tipologia destes visitantes a partir dos 

fatores motivacionais de deslocamento destes. 

 

Neste sentido, a tipologia de turistas não somente auxiliará na compreensão do 

fenômeno estudado; poder-se-á constituir como elemento de informação para futuras 

políticas e para o planejamento no âmbito do turismo na Festa da Irmandade da Boa 

Morte. A esta altura, conhecer os turistas é conhecer os rumos que a própria Festa vem 

assumindo, perante as exigências da indústria turística.   
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 Sendo assim, baseado na análise dos dados coletados, os tipos de turistas que 

mais freqüentaram a Festa da Irmandade da Boa Morte, ano 2004, foram aqueles 

relacionados ao Turismo Cultural, onde puderam ser micro-segmentados em: 

 

• Turismo Histórico: motivados pela apreciação do patrimônio histórico-

cultural, das dinâmicas historiográficas que apresentam aspectos 

remanescentes ou locais que abrigam momentos e passagens históricas, 

residências de personalidades nacionais, entre outros; 

 

• Turismo Étnico: motivados por questões étnico-culturais, onde se afloram as 

relações de pertencimento e identidade cultural; 

 

• Turismo Científico: aqueles que têm o estudo como fator motivacional de 

deslocamento; 

 

• Turismo Religioso: deslocamento motivado pelos aspectos religiosos; 

 

• Turismo de Diversão: motivados pela Festa, fuzarca, azaração, 

entretenimento e folia. 

 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

6   CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

 

Esta pesquisa se propôs a analisar o processo de turistização ocorrido com a Festa 

da Irmandade da Boa Morte, a partir da década de 1970, partindo dos elementos 

internos e externos concernentes às transformações advindas da atividade turística. 

Nesta direção, considerou-se a Irmandade, a comunidade, os gestores e os turistas – 

neste último, identificando os fatores motivacionais de deslocamento.  

 

Partindo dos dados coletados nas entrevistas, dos resultados obtidos nas análises 

destas, e respeitando os objetivos determinados para esta pesquisa, constatou-se a 

magnitude do evento e produto turístico-cultural “Festa da Irmandade da Boa Morte” no 

calendário dos gestores e agentes turísticos nacionais e transnacionais. Efetuou-se 

também o registro e documentação das rupturas, justaposições, reconfigurações e 

utilizações da Festa. Neste sentido, a presente Dissertação se constitui como um estudo 

acadêmico que vem enriquecer o acervo de conhecimentos acerca da secular Confraria.  

 

De vigor internacionalmente reconhecido, a Festa da Boa Morte corrobora com a 

inscrição de um produto ainda maior – o produto Bahia –, na indústria turística global. 

Entretanto, pôde-se perceber que tanto a Irmandade da Boa Morte como sua dinâmica 

aqui investigada carecem de “acompanhamento” profissional que, antes de publicizá-la, 

pudesse compreendê-la, a fim de melhor situá-la perante suas necessidades e sua 

relevância sócio-histórico-cultural. As necessidades da Irmandade secular de mulheres 

negras de Cachoeira vão além de recursos financeiros. O prestígio da entidade e a 

repercussão midiática de sua Festa em boa parte do mundo produz desdobramentos 
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ainda inexplorados e sistematizados academicamente – ainda que seja potencial a 

presença do turismo científico na Festa. 

 

As transformações ocorridas com a Festa da Boa Morte, nas últimas décadas, 

testemunham e documentam o despreparo dos gestores governamentais ligados ao 

turismo no município de Cachoeira. O viés clientelista da escolha dos antigos 

secretários municipais cachoeiranos de cultura e turismo, a ausência de parcerias, 

políticas e planejamento integrado com órgãos federais e estaduais ligados ao turismo –

Bahiatursa, SCT, Embratur, outros – são fatores que levaram à simples carnavalização 

de seus festejos. 

 

O conhecimento é precípuo ao planejamento, mas o planejamento sério, que 

integra esforços, reconhece a dinamicidade cultural, fomenta e fiscaliza a atividade 

turística, agindo com responsabilidade e criatividade. A Festa da Boa Morte, que há 

alguns anos estava relegada ao abandono, esquecimento e falta de apoio, assistiu ao 

desfile de seus ritos constitutivos, nas últimas décadas, em carrosséis desarrumados e 

barulhentos da cultura popular e tradicional oferecidos aos turistas como atrações 

pitorescas de fácil acesso.  

 

Na Festa de 2005, felizmente, estando a Secretaria Municipal de Cultura e 

Turismo sob a liderança de Antônio Moraes Ribeiro – técnico em turismo e funcionário 

da Bahiatursa há 30 anos –, as irmãs puderam contar com o apoio e respeito destes, no 

momento da confecção da programação cultural para o evento. Se antes, o Prefeito e a 

Secretaria desconheciam e desrespeitavam a programação religiosa, em 2005, passou-se 

a considerar o calendário religioso das irmãs no momento da contratação e exibição dos 

shows em praça pública.  

 

Nesta investigação, a partir da análise dos dados coletados, foram constatadas as 

duas hipóteses do projeto de pesquisa. A primeira é a de que a turistização da Festa da 

Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte, sediada no município de Cachoeira, Bahia, 

é a resultante de uma série de práticas e ações que se embasam em dois alicerces: o 

primeiro é a relevância memorial, identitária e historiográfica da confraria; o segundo 

está nas intervenções oferecidas pelos órgãos governamentais, comunidade e artistas a 

partir da década de 1970.  
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A segunda hipótese, também verificada, é que a Festa da Boa Morte vem se 

constituindo como espaço em que diversos segmentos sociais aproveitam para 

divulgação e comercialização de seus produtos e ações. São universidades, partidos 

políticos, movimentos étnicos, associações culturais e de terceira idade, entre outros, 

que se apropriam, na maioria das vezes de forma indiscriminada, do intenso fluxo de 

turistas, excursionistas e meios de comunicação na Festa da Boa Morte. 

 

Constatou-se, também, que, no âmbito da infra-estrutura,  a hospedagem 

constitui um grave problema. A insuficiência não se restringe à quantidade de leitos, 

mas se estende aos serviços disponibilizados, de forma amadorística, aos turistas na 

Festa da Boa Morte. Para os que conseguem ou não conseguem viabilizar hospedagem, 

sobram queixas e descontentamento – fato que faz crescer, consideravelmente, a 

presença de excursionistas.  

 

Verificou-se, ainda, que outros segmentos fundamentais à atividade turística, 

como estradas, transporte, comunicações e segurança, são oferecidos satisfatoriamente 

pelo município de Cachoeira. O acesso, por exemplo, pode ser feito através de duas 

estradas com excelente qualidade em termos de pavimentação e sinalização.  

 

No quesito segurança, a Festa da Boa Morte não apresenta problemas, apesar 

dos inúmeros arrastões musicais e alto consumo de álcool. O inconveniente do acúmulo 

de pessoas parece estar apenas na procissão das irmãs, quando fotógrafos, turistas e a 

população se misturam, dificultando o fluxo das senhoras pelas ruas calçadas de 

paralelepípedos. 

 

Pôde-se constatar que a higiene também vem se constituindo como um problema 

na Festa da Boa Morte. Parte relevante dos estabelecimentos comerciais do segmento 

bar/restaurante foi criticada pelos turistas entrevistados, assim como a limpeza 

deficiente das ruas. Outro descontentamento dos turistas se remete à sinalização turística 

do município.  

 

Foi evidenciado, também, que, embora inexista uma política de sensibilização da 

comunidade com relação aos benefícios do turismo, a relação entre turistas e população 

local é agradável e favorável ao desenvolvimento turístico de Cachoeira. 
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A construção tipológica dos turistas presentes na Festa da Boa Morte, em 2004, 

auxiliou a identificação dos segmentos turísticos, mediante identificação e 

caracterização dos fatores motivacionais. Tais enquadramentos são relevantes inclusive 

para fomentar o planejamento adequado das demandas associadas à Festa da Boa Morte 

e região. Neste contexto, foi constatada a sub-utilização da Festa, uma vez que se 

despreza boa parte de suas potencialidades para o turismo histórico, científico, religioso 

e gastronômico – todos presentes de forma ainda espontânea, não profissional. 

 

Analisando os dados obtidos, pôde-se perceber que a Festa da Boa Morte 

apresenta peculiaridades e potencial ainda pouco explorados. A considerável e constante 

presença de turistas afro-americanos e franceses não se dá apenas nos dias de Festa, mas 

é nestes que elas se acentuam. Não é difícil compreender a relação dos afro-americanos 

com a Irmandade, pelo viés da identificação e pertencimento étnico-cultural. Quanto aos 

franceses, o que dizer? Isto nos leva a afirmar que alguns aspectos da própria relação 

entre a Irmandade e sua Festa com segmentos específicos de turistas ainda permanecem 

por estudar. 

 

As políticas governamentais estaduais de publicização da Festa da Boa Morte no 

mercado norte-americano como forma de atrair o turista interessado em questões 

étnicas, via turismo cultural, têm se revelado contraditórias. Expôs a Irmandade, mas 

não inseriu a cidade histórica e heróica de Cachoeira, nem a Irmandade na lista dos 

roteiros para o Programa de Turismo Étnico que prevê vôos charters semanais 

diretamente de Nova York para Salvador; o primeiro grupo foi composto por 200 afro-

americanos que desembarcaram em Salvador em junho de 2005. Os destinos anunciados 

foram Salvador, Lençóis, Porto Seguro e Complexo de Sauípe.  

 

Apesar dos aspectos negativos detectados na Festa da Boa Morte, a maioria dos 

turistas respondeu que pretendia voltar – fato que não surpreende quando se considera a  

beleza plástica e riqueza historiográfica da Irmandade. Entretanto, não se pode adiar a 

formulação urgente de uma política de sensibilização turística para a comunidade 

cachoeirana, apresentando à mesma a história e relevância sócio-cultural da Irmandade 

para a sociedade baiana, assim como sua possibilidade de interferência no 

desenvolvimento econômico de Cachoeira, através da atividade turística sustentável. 
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A falta de planejamento integrado – municipal, estadual e federal – para as 

atividades turísticas na Festa da Boa Morte reflete a inexistência de conhecimento sobre 

a mesma e sua potencialidade para produzir deslocamentos. Até o final de 2004, as 

pesquisas de receptivo aplicadas em Cachoeira, através da Bahiatursa, se limitaram ao 

tradicional festejo do São João. Para a Irmandade da Boa Morte, nada se configura até o 

presente momento.    

 

 

***** 
 
 

 

 Visando a um melhor aproveitamento da atividade turística em sua Festa anual, 

de forma que possibilite uma distribuição mais eficaz de sua verdadeira história, sugere-

se à Irmandade: 

 

1. Construção de um Portal/Home-Page na Internet 

www.irmandadeboamorte.com.br, substituindo ou linkando ao atual  

www.geocities.com/wellesley/4328/pindex.htm; 

 

2. Sistematização e implementação do “Centro de Documentação da 

Irmandade da Boa Morte”, com artigos, fotos, documentos e informações 

acerca da Irmandade e biografia de suas componentes; 

 

3. Criação de uma “Lojinha da Irmandade”, onde seriam vendidos 

souvenirs, camisetas, livros, filmes, documentários, etc., sobre a 

Irmandade da Boa Morte; 

 

4. Novas visitas a Terreiros e entidades culturais negras sediadas em 

Salvador e demais regiões do Estado, no sentido de captar possibilidades 

de desenvolvimento do turismo sustentável que integre este segmento 

religioso e cultural; 
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5. Maior publicização do atual Projeto Aiyê Orun, desenvolvido a partir de 

abril de 2005, na sede da Irmandade da Boa Morte pelo Ministério da 

Cultura, através da Fundação Palmares. Este Projeto encontra-se 

desativado por conta de problemas burocráticos entre a Irmandade e a 

Fundação Palmares; 

 

6. Criação de uma biblioteca e videoteca.  

 

 

 

 

Estas formulações são, evidentemente, utópicas. Ao encerrar a Dissertação, 

surge com uma certa inquietação uma pergunta: o que poderia efetivamente um trabalho 

acadêmico acrescentar à Irmandade da Boa Morte no sentido de contribuir para seu 

desenvolvimento sustentável e, assim, do turismo cultural em Cachoeira e no 

Recôncavo Baiano? Por outro lado, uma certeza: se é utópico o desejo de contribuir 

neste sentido, não foi menos utópica a disposição das Irmãs da Boa Morte de manter 

seus ritos e se perenizar como uma legenda viva. Ao final deste trabalho, resta 

novamente agradecer-lhes tudo quanto proporcionaram a todos os pesquisadores e 

visitantes que lá estiveram, tentando aprender do muito que as Irmãs têm para ensinar.  
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8 ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

No CD que acompanha este volume da Dissertação, o leitor pode encontrar 

diversas fotografias que bem poderão completar a documentação visual presente no 

volume da Dissertação. 

 

Neste anexo, disponibiliza-se, inicialmente, a versão integral da carta aberta de 

Jorge Amado intitulada Tomo da cuia de esmoler, publicada pela Folha de S. Paulo em 

17 de janeiro de 1995 e por A Tarde em 11 de fevereiro seguinte. Como se registra no 

capítulo 5, este apelo do romancista alcançou ampla repercussão. 

 

Em seguida, estão colocados documentos que podem contribuir para formar uma 

idéia da repercussão das estratégias da Irmandade da Boa Morte, tanto junto à imprensa 

brasileira como no cenário internacional. 
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Tomo da cuia de esmoler 

 

 

Jorge Amado 

Folha de S. Paulo, 27.01.1995 

 

 

 

Tomo a cuia de esmoler das mãos de Celina – Celina Maria Salla –, a infatigável, a heróica combatente. 

De cuia em punho, irei em frente, pedinte obstinado: a sede nova da Irmandade deve ficar pronta a 14 de 

agosto, dia em que a Festa terá início, a procissão deste ano de 1995 deverá sair das casas 

reconstruídas. Para que assim seja recebo a cuia de esmoler, parto em missão. Estamos reunidos em 

torno à mesa da sala pequena e pobre, sede atual da Irmandade, situada ao lado da igreja da Ajuda. As 

irmãzinhas me contam as alegrias das doações – a casa maior, oferecida pelo americano rico, a menor, 

doada por um ex-prefeito de Cachoeira –, relatam as peripécias da luta para obter a reconstrução das 

duas prendas, fachadas belas, mas ambas em ruínas. Assumo o compromisso, a cuia de esmoler: a 

Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte terá sua sede digna e espaçosa onde as meninas de 90 

anos poderão rezar, dançar e cantar.A conversa chegou ao fim, pusemo-nos todos de pé, as velhinhas 

cantaram para a Virgem Maria: vestida de branco, ela apareceu, trazendo no cinto as cores do céu. Ave, 

Ave, Ave Maria. Cantaram para a Virgem Maria, depois dançaram para Xangô: a cultura brasileira.Por 

assim ser, começarei por me dirigir ao ministro da Cultura – militante do PT, professor da USP, também 

ele homem de compromisso –, pois não há no Brasil mendigo mais miserável no rol das nossas misérias 

do que a cultura. Sei que o ministério tem verba curta e que o cinema, o teatro, o balé, a música, a 

literatura, as artes plásticas e tantas outras expressões, nobres e eruditas, necessitam – e como 

necessitam! – de ajuda oficial. Mas também e, quem sabe, sobretudo, as raízes, os fundamentos da 

cultura do povo brasileiro reclamam e merecem atenção e apoio dos homens do governo, do ministro 

responsável. São mulheres negras, velhas – Arlinda Anatária do Nascimento tem 104 anos de idade–, 

paupérrimas, reunidas na cidade de Cachoeira há cerca de 200 anos: Libânia, avó de Canô Veloso, 

bisavó dos Doces Bárbaros, foi das primeiras a ingressar na Confraria. Fundada pelos escravos, a 

devoção da Virgem da Boa Morte nasceu (em 1820, segundo Odorico Tavares) nas mesmas senzalas do 

Recôncavo Baiano, onde nasceu a capoeira de Angola, onde nasceram as casas de santo, os 

candomblés da provedora Anália de Iansã, da tesoureira Deleci de Ogun, de Estelita de Oxalá, a juíza 

perpétua. Gente boa, vivida e sofrida, gente alegre e festeira, credoras de nosso respeito e de nosso 

amor. Velhas senhoras, trabalham dia e noite, ganham vinténs contados: elas são o alicerce africano da 

cultura brasileira, de nossa nação mestiça, quem sabe a pedra fundamental – elas são a causa; as 

criações literárias e artísticas, livros, telas de cinema, palcos de teatro, vídeos de televisão, as altas 

criações, são a conseqüência. É preciso fazer alguma coisa por essas meninas, senhor ministro, dar à 



 180 

Irmandade sede condigna. É preciso recuperar-lhes as casas, para que tenham onde preparar a Festa 

como ela deve ser preparada. Elas são rainhas e no entanto não pedem um palácio, apenas uma sede 

onde abrigar a Virgem da Boa Morte, seus paramentos e suas alfaias. O americano rico soube entender, 

doou uma casa, o político local fez a sua parte, doou outra ao lado. A Festa de agosto, grandiosa, requer 

sede à altura dos ritos e das obrigações. A missa com que a cerimônia se inicia é celebrada na igreja, 

tudo bem. Mas a sentinela, o velório da Virgem Morta, como limitá-lo ao reduzido de uma saleta? Nela 

não cabem a contrição numerosa das irmãs, os cânticos de louvação, a mesa farta, fartíssima, de 

comidas baianas de preceito e de quizila, a culinária ritual dos encantados. E se a procissão do enterro 

tem o chão das ruas de Cachoeira para seu percurso de lamento e choro, a Festa da ressurreição, a 

Festa maior, a da alegria desatada, a do júbilo, a de Nossa Senhora da Glória, feita de cantiga e de 

samba – samba-de-roda, cantos gêges e nagôs– exige uma sede onde se possa de fato e de direito 

celebrar a vitória da vida sobre a morte. É preciso recuperar as casas e erguer a sede. Passarei a cuia de 

ilustre a ilustre, de poderoso a poderoso, de rico a rico. Não terei vergonha de solicitar o óbolo, a esmola 

– a esmola, ai! – até termos juntado a quantia necessária – tão pequena para os que podem e devem, tão 

imensa para as velhinhas da Irmandade. Desavergonhado, pedirei aos que são meus amigos e àqueles 

que mal conheço. Começo por bater à porta de um velho e querido amigo, Walter Moreira Salles. Estão 

comigo seus filhos Waltinho, João e Pedro, três valores de nossa cultura. Melhor nome para encabeçar a 

lista de doadores não poderia haver. Em São Paulo vivem e trabalham os irmãos Ermírio de Moraes, 

donos da fortuna do mundo. Dirijo-me a Antonio, participamos juntos de projeto para uma Constituição 

democrática, e lhe pergunto: "Onde estás, Antonio Ermírio, em que mundo, em que estrela tu te 

escondes, que não ouves as vozes d'África de Castro Alves?" As meninas da Boa Morte e Castro Alves, 

realidades fundamentais de nossa cultura, mais uma vez a causa e a conseqüência. Demorei um dia 

inteiro visitando as maravilhas do Bradesco. Os beneméritos banqueiros construíram a Cidade de Deus, 

por que se recusariam a levantar a casa da Virgem da Boa Morte? Por falar em banqueiro, sei que Ângelo 

Calmon de Sá conhece e preza a Irmandade. Mesmo sendo seu Banco Econômico o sustentáculo das 

obras de Irmã Dulce e constante apoio às entidades culturais da Bahia, há de estar presente nos tijolos e 

nas tábuas da nova sede. Muitos outros existem, impossível citá-los todos. Mas aos exemplos aqui 

referidos, quero juntar a Odebrecht, a boa empreiteira da Bahia, que os anões querem ver destruída, 

exatamente por ser aquela empresa que dedica tempo e dinheiro à cultura. Suas edições referentes à 

história e à arte brasileiras, mais do que belas e importantes, são exemplares. Exemplo que deveria ser 

mais seguido, e pouco o é. Com certeza, Celina, escreveremos os nomes de Norberto e Emílio 

Odebrecht, de Renato Martins na lista dos benfeitores da Boa Morte. Comecei passando a cuia a um 

amigo, termino estendendo-a a outro: a Antônio Carlos de Almeida Braga. Tão em evidência por tantos 

títulos, seu título maior, seu privilégio é ser casado com minha sobrinha Luísa Konder: Braguinha e Luísa 

não falharão. Aliás, Celina, ninguém falhará. Quem se atreveria a negar à Senhora da Boa Morte? Depois 

dos ricos, irei aos poderosos, àqueles de quem os ricos dependem. Quando Anália e eu rogamos a 

atenção de Antônio Carlos Magalhães para a restauração das casas, o mandatário que restaurou o 
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Pelourinho vivia os últimos dias de seu extraordinário governo. O problema o comoveu, mas já não lhe 

sobrava tempo para resolvê-lo. "Paulo Souto resolverá", nos disse ele, "as obras de restauração de nosso 

patrimônio não serão interrompidas". Antônio Carlos não é de fazer afirmações vãs. Realmente Paulo 

Souto propõe-se a dar seguimento à grande obra administrativa do governo anterior: Cachoeira necessita 

e merece tanto quanto o Pelourinho. A recuperação das casas da Irmandade da Boa Morte pode 

significar o início da restauração da magnificência da cidade. O escritor José Sarney, ficcionista de minha 

predileção, dublê de político capaz, conhece na intimidade a cultura do povo maranhense. Devoto de São 

José de Ribamar, ogã na Casa de Mina de Jorge Babalaô, em São Luís, romeiro do Círio de Nazaré, em 

Belém do Pará, tem mais do que nenhum outro homem público brasileiro a obrigação de nos ajudar. Não 

o fará, porém, por obrigação, e sim pela alegria de ver rezar e cantar as irmãzinhas da Boa Morte. 

Roberto Marinho – quem mais poderoso e mais devoto? – há de colocar seu império de comunicação a 

serviço da boa causa. Imagino um "Globo Repórter", documentário sobre a Irmandade da Boa Morte, 

terminando com a inauguração da nova sede, que beleza! Já apelei ao ministro da Cultura, apelarei ao 

presidente da República: a meu ver sua ajuda à Irmandade da Boa Morte está explícita nos 

compromissos de seu discurso de posse. Além do mais – recorda-se, Fernando Henrique? – na visita à 

Igreja do Bonfim, a provedora Anália colocou no pescoço do candidato o colar de Xangô, decisivo para a 

vitória. Contaram-me que já existe um projeto de restauração das casas doadas, realizado por Paulo 

Ormindo, filho ilustre do ilustre Thales de Azevedo. É chegado o tempo de retomá-lo e realizá-lo. Em 

nome também de Paulo Ormindo e Thales de Azevedo estendo nossa cuia de esmoler. Em nome deles e 

de mestre Carybé – ao citá-lo, cito todos os artistas da Bahia; de Myriam Fraga – ao citá-la, cito todos os 

poetas da Bahia, os grandes, os pequenos e os de cordel; de Dorival Caymmi – ao citá-lo, cito todos os 

músicos da Bahia; de Jorge Calmon – ao citá-lo, cito todos os jornalistas da Bahia; de Eduardo Portela – 

ao citá-lo, cito todos os ensaístas da Bahia; de João Ubaldo Ribeiro – ao citá-lo, cito todos os ficcionistas 

da Bahia; de Maria Bethânia – e ao citá-la, cito todas as deusas da Bahia; em nome de todos os que 

amam a beleza, a graça e a civilização brasileira, estendo nossa cuia de esmoler, peço ajuda com 

urgência. Não peço, exijo. Exijo ajuda e urgência na ajuda. A inauguração de nova sede tem data 

marcada: 14 de agosto de 1995, dia do início dos festejos da Nossa Senhora da Boa Morte. Adenor 

Gondim fará a fotografia das irmãs e dos benfeitores reunidos em frente às casas restauradas. Na sala 

ampla da nova sede, museu de alfaias e paramentos, de imagens, do acervo precioso da Irmandade, as 

meninas – velhinhas de 90 anos, pobres de marré de si, festeiras sem igual– cantarão para a Virgem: 

vestida de branco, cercada de luz, no céu aparece a Mãe de Jesus, Ave, Ave, Ave Maria. Depois, a 

provedora Anália rodará a saia, sairá porta afora, as demais a acompanharão, dançarão para Xangô. 

Cantarão para Nossa Senhora, que aqui chegou com Jesus nas caravelas lusitanas, dançarão para os 

orixás, que vieram na viagem de espanto nos navios negreiros: aqui se misturaram. A Virgem Maria, 

Iemanjá e Mani, a raiz sagrada dos indígenas, se misturaram e a cada dia se misturam mais – a cultura 

brasileira, meus ilustres! 

 


