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RESUMO Neste artigo, discute-se uma faceta da visão de mundo que indicava a 

atuação das elites dominantes nos primórdios da República, as suas inflexões e os 

seus confrontos com as religiosidades populares presentes na vida da sociedade 

paulistana, especialmente, em relação àquelas religiosidades de caráter afro-

brasileiro. Assim, procuramos enfatizar as características que assumiam os pre-

conceitos raciais contra os homens e mulheres negros na sociedade paulistana, 

mostrando as suas incidências sobre as atividades relacionadas ao cotidiano dos 

indivíduos dessa origem racial na nascente cidade cosmopolita.  

ABSTRACT In this article, the author discusses a face of the world's vision which 

indicated the performance of the dominant elites in the beginning of the Republican 

period, their variations and their confrontations with the popular religiosities present 

in the life of the "paulista" society, especially in relation to that Afro-Brazilian reli-

giosities. Thus, we tried to emphasize the characteristics which took over the racial 

prejudice against the black men and women in the "paulista" society, as it shows 

their incidences over the activities related to the everyday life of the individuals of 

this racial origin in this rising cosmopolitan city.  
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Palavras Chave cidade; afro-brasileira; cosmopolita; preconceito e cotidiano.  

Os pequenos são os que viveram o tempo subjacente, dominado, 

que mergulhou e sumiu no tempo da classe dominante e na sua 

História.  

Foram as testemunhas da opressão; seus depoimentos, se os pu-

déssemos recolher, seriam o mais verídico testemunho do passado.  

(Ecléa Bosi, In: As outras testemunhas. Prefácio do livro de Maria 

Odila Leite da Silva Dias, Quotidiano e Poder em São Paulo no sé-

culo XIX p.08.)  

Em seu recente estudo sobre as rebeliões escravas que ocorreram nas pri-

meiras décadas do século XIX, na região da foz do rio Demerara, na Guiana Britâ-

nica, a historiadora Emília Viotti da Costa assinala que os homens e mulheres ne-

gros espalhados pelo Novo Mundo ao sabor dos ventos que animavam o fluxo do 

tráfico de escravos não compartilhavam todos de uma única cultura. Esses homens 

e mulheres fizeram surgir sob as condições específicas das várias localidades em 

que foram lançados pelo comércio de escravos novas "sínteses" culturais
1
. A cons-

trução dessas "sínteses" comportavam diferentes elementos das culturas de diver-

sos povos do continente africano e foram marcadas pelas experiências vividas 

pelos escravizados e seus descendentes sob as novas condições sociais e ecoló-

gicas encontradas nas diferentes localidades onde foram submetidos à exploração 

de suas energias e de suas vidas.  

Como assinala essa historiadora, assim se constituíram os novos usos e cos-

tumes. De fato, devemos enfatizar que as práticas e crenças dos africanos fizeram 

parte da configuração das experiências da sobrevivência cotidiana de homens e 

mulheres negros sob os rigores do regime escravocrata, em cujo âmago se pro-

cessou a reelaboração de suas diversas tradições, amalgamando-se alguns dos 

elementos de suas reminiscências ancestrais, ao mesmo tempo que se criavam 

novas formas de sociabilidade e de identidade, cujos lineamentos acabariam sendo 

transmitidos aos descendentes dos africanos nascidos nessas terras. Nas palavras 

de Emília Viotti da Costa:  

1 COSTA. Emília Viotti da. Coroas de glória, lágrimas de sangue: a rebelião dos escravos de Demerara em 
1823. São Paulo: Cia. das Letras, 1998. p.p. 101-102.  
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Eles vieram de lugares diferentes, falavam línguas diferentes, per-

tenciam a grupos sociais diferentes. A 'tessitura de significados' original 

estava rompida. Os fios se espalhavam em várias direções para de no-

vo serem tecidos de forma diferente. (...) quem quer que tivessem sido 

um dia, qualquer que fosse sua identidade de origem, eles foram rea-

grupados com outros, pertencentes a outros lugares, outros povos, ou-

tras aldeias, sob categorias genéricas como "negros" ou "escravos". 

(...) textos novos escritos sobre velhos textos, fronteiras novas, signifi-

cados novos e um língua nova.
2
  

Assim, em seu clássico estudo sobre a macumba paulista Roger Bastide 

mostrou-nos que a existência de práticas e crenças de origem africana na 

Província de São Paulo pode ser remontada ao século XVIII. Contudo, como 

bem enfatiza esse eminente sociólogo, a presença desses elementos culturais 

entre os escravos de São Paulo pode ser mais claramente percebida a partir 

de meados século XIX, em conseqüência do aumento do número de escravos 

em terras paulistas, cujo tráfico interprovincial fora insuflado pela proibição da 

importação da mão-de-obra proveniente da África, em função das pressões 

inglesas, no momento do florescimento das atividades da cafeicultura
3
. Havia, 

entretanto, antes do ano de 1850, na urbe paulistana, como também constatou 

esse estudioso, elementos religiosos relacionados ao culto dos ancestrais cul-

tivados pelos povos africanos.  

Em 1827, essas "sobrevivências" de fragmentos das culturas africanas 

encontravam-se presentes nos rituais da Irmandade do Rosário dos Homens 

Pretos sob os rituais da "superestrutura católica", em que subjaziam práticas 

que deixavam entrever sentidos e significados africanizados
4
. Tratava-se de 

manifestações de elementos mágico-religiosos relacionados à noção de força 

vital existente nos cultos dos ancestrais dos povos provenientes do Congo e 

de Angola, regiões africanas onde predominam diversos grupos étnicos ban-

tos
5
. Esses elementos culturais imiscuíam-se na realização das missas católi-

cas mandadas rezar em intenção das almas dos mortos. Nos testamentos 

deixados por escravos e forros da cidade de São Paulo oitocentista transpare-

ciam as preocupações dos indivíduos de origem africana em assegurar a rea-

lização de cerimônias fúnebres para si, para os seus familiares ou, ainda, para 

outros membros da comunidade de escravos e forros da cidade, de modo  

2 Ibidemp.p.101-102.  
3 BASTIDE, Roger., Estudos afro-brasileiros. São Paulo: Editora Perspectiva. 1983. A macumba paulista. p.p. 

192-197.  
4 Ibidem p. 195.  
5 TRINDADE Liana Maria Sálvia. Construções miticas e História: estudos sobre as representações simbólicas e 

relações raciais em São Paulo do século XVIII à Atualidade, São Paulo: Tese de Livre Docência, FFL-
CH/USP, Depto. de Antropologia, 1991, p.p. 51-62.  
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os falecidos não ficassem vagando como "almas penadas" pela falta dos 

rituais adequados
6
.  

Como assinala a antropóloga Liana Maria Sálvia Trindade, no con-

texto da sociedade paulista oitocentista, a noção de "alma penada" com-

portava elementos das tradições de povos africanos bantos e aqueles 

oriundos do catolicismo ibérico, cujas significações entrecruzavam-se em 

meio às tensões ocasionadas pelos encontros e desencontros dessas 

tradições em solo paulistano, cujas matrizes culturais, embora distintas, 

mantinham pontos de convergência propiciados por algumas de suas 

similitudes
7
. Na cidade de São Paulo do século XIX, os novos fios do 

mundo que os escravos e forros fiaram e teceram entremeavam-se nas 

tramas da urdidura do ambiente citadino e participavam da configuração 

da fisionomia da paisagem paulistana. As práticas e as crenças de origem 

africana eram parte constitutiva da tessitura do tenso processo de sincre-

tismo existente no espaço urbano, cujos encontros e desencontros eram 

propiciados pela intensa convivência cotidiana dos escravos e forros em 

seu solo.  

A historiadora Maria Odila Leite da Silva Dias revela-nos que essas 

práticas e crenças ligavam-se ao modo de vida e aos papéis sociais in-

formais existentes na São Paulo de meados do século XIX, como por 

exemplo, na liderança exercida pelas negras ganhadeiras entre os escra-

vos e forros, que num contínuo improvisar de sua sobrevivência pelas 

ruas e esquinas de São Paulo, reconstruíam e reelaboravam elementos 

culturais originários das tradições de povos provenientes de diferentes 

regiões do continente africano, tais como o Daomé, a Nigéria, o Senegal 

e o Congo. Assim, podemos perceber que as atividades dos membros da 

comunidade de escravos e forros da cidade, vinculadas a elementos das 

tradições dos diversos povos africanos, iam se configurando no bojo de 

um movimentado cadinho cultural, em que "escravos de nações e dialetos 

diferentes conviviam e criavam as práticas de solidariedade e sincretismo" 

ao sabor das circunstâncias, vicissitudes, articulações, tensões, experiên-

cias vividas e complexidades que marcavam a sua utilização como mão-

de-obra no espaço urbano paulistano
8
.  

Ao ressaltar os papéis sociais exercidos pelas escravas negras e pe-

las forras, que juntamente com as mulheres brancas pobres e as mes-

tiças, participavam do comércio de vinténs que vingava no cotidiano da 

cidade, a interpretação dessa historiadora revela a improvisação da li-

derança mágico-religiosa das negras de tabuleiro, constituída no vivo  

6 DIAS, Maria Odila Leite da SiIva. DIAS, Maria Odila Leite da Silva. Quotidiano e Poder em São Paulo no século 
XIX, 2ª. Ed. São Paulo, Brasiliense, 1995. p. 161.  

7 TRINDADE, Liana Maria Sálvia. op. cil. p.p. 58-62,141 

8 DIAS, Mario Odila Leite da Silva. op. cil. p.p. 159-161.  
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processo de sincretismo praticado por aquelas mulheres no seu árduo dia-a-dia 

de labuta em meio às estratégias de sobrevivência e às tensões do convívio 

social sob a ordem escravocrata na São Paulo oitocentista
9
, A reconstrução 

histórica dos papéis sociais das mulheres pobres na cidade de São Paulo reve-

la-nos as nuanças do processo de sincretismo configurando-se em meio à tensa 

urdidura das relações econômicas, sociais, políticas e culturais da urbe paulis-

tana de meados do século passado e assinala a importância de se considerar 

os papéis informais dos atores sociais para a apreensão e compreensão de um 

dado contexto histórico.  

A interpretação de Maria Odila Leite da Silva Dias sugere-nos, portanto, ao 

mostrar o desdobrar da improvisação desses papéis sociais informais, toda uma 

gama de possibilidades que põem em relevo uma politização do cotidiano, pois 

que desvenda os seus variados nexos com as experiências, circunstâncias e 

vicissitudes históricas vivenciadas por aquelas mulheres em sua luta diária pela 

sobrevivência nas diversas áreas do espaço urbano da São Paulo oitocentista, 

Ela mostra que no pequeno comércio de vinténs, que diariamente abastecia a 

cidade de São Paulo de gêneros de subsistência, entrelaçavam-se uma varie-

dade de circunstâncias e tensões em meio ao qual o sincretismo se processava: 

as relações das escravas e negras forras com as pequenas proprietárias de 

escravos, a improvisação da liderança mágico-religiosa das negras de tabuleiro 

na comunidade dos escravos e forros que transitavam pelas ruas da cidade, a 

desinquietação e rebeldia desses escravos e alforriados - que representavam 

uma ameaça para a ordem servil e, por fim, a preocupação e vigilância das 

autoridades públicas sobre as atividades e a liderança das negras ganhadeiras,  

Em seus estudos, a historiadora Maria Cristina Cortez Wissenbach informa-

nos que as manifestações desses elementos revelam a importância dos laços 

próximos ao parentesco desenvolvidos nas trajetórias tomadas pelas vidas des-

sas pessoas durante as vicissitudes e circunstâncias de sua escravizaçã0
10

, 

Muitas vezes, esses laços solidificavam pelo casamento ou, então, eram acres-

cidos por compromissos de compadrio configurando-se como" suportes de a-

prendizado social e a textura de vínculos de solidariedade e ajuda mútua" des-

ses homens e mulheres negros que viviam uma autonomia relativa sob os rigo-

res do regime escravocrata vigentes no ambiente da cidade de São Paulo du-

rante a crise final da escravidã0
11

, Assim, podemos afirmar que os diversos ele-  

9      Ibidem, p. 162.  
10.  WISSENBACH, Maria Cristina Cortez. Sonhos Africanos, Vivências Ladinas. Escravos e forros no Municipio 
de São Paulo 1850-1880, São Paulo, SP: Dissertação de Mestrado, Depto. de História FFLCH/USP, mimeo, 1989, 
p. 90. ver tambem, da mesma autora, Ritos de Magia e Sobrevivência - Sociabilidades e práticas mágico-religiosas 
no Brasil ( 1890-1940) Tese de Doutorado, FFLCH/USP, Depto. de História, 1997.  

11.   Ibidem, p. 90.  
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mentos culturais das tradições das diferentes etnias de origem africana eram parte 

integrante do duro dia-a-dia de labuta e sobrevivência vivido pela comunidade de 

escravos e forros de São Paulo durante a maior parte do século passado.  

Em um documento exemplar, colhido por antropólogos e historiadores, entre 

os quais Lilia Moritz Schwarcz, Wilson Roberto de Mattos e Vagner Gonçalves da 

Silva
12

, existem referências claramente delineadas da presença de alguns elemen-

tos das tradições religiosas de povos de origem sudanesa na vida cotidiana de São 

Paulo durante as últimas décadas do século XIX. Esses elementos sócio-culturais 

permitem que apreciemos a dialética que se estabelecia entre as práticas religio-

sas dos escravos e forros, as circunstâncias que movimentavam o aumento do 

tráfico interprovincial de escravos e as estruturas de parentesco ampliadas existen-

tes nos fogos das mulheres sós - escravas, mestiças e forras - que viviam em solo 

paulistano naquela época
13

. Trata-se de uma notícia publicada no jornal A Provín-

cia de São Paulo, no dia 30 de setembro de 1879, num momento em que a urbe 

paulistana iniciava um tumultuário processo de urbanização face as circunstâncias 

históricas que a transformaram num eixo centralizador das atividades da cafeicul-

tura.  

Essa notícia permite que apreciemos algumas das práticas e crenças religio-

sas existentes entre alguns escravos e/ou forros da cidade, em sua maioria negros 

crioulos provenientes das Províncias do Rio de Janeiro e da Bahia, bem como 

possibilita que apreendamos a urdidura dos fios das solidariedades tecidas e vivi-

das no dia-a-dia da cidade de São Paulo por esses "malungos" que haviam sido 

lançados no cenário paulistano em função das vicissitudes do tráfico interprovincial 

de escravos
14

. Nela, pode-se observar a semelhança das texturas de vínculos de 

solidariedade assinalados por Maria Cristina Wissenbach com aqueles representa-

dos pela urdidura da troca de dotes e contradotes nas comunidades dos candom-

blés tradicionais da Bahia, tal como aqueles descritos por Roger Bastide, em seu 

estudo sobre a presença das religiões africanas no Brasil
15

.  

12 SCHWARCZ, Lilia Moritz. Retrato em branco e negro: jornais escravos e cidadãos em São Paulo no final do 

século XIX, São Paulo: Cia. das Letras, 1987, p.p. 127-128.  
MATTOS, Wilson Roberto de. Práticas culturais/religiosas negras em São Paulo (do Território Destruído ao 

Território Reconquistado), Dissertação de Mestrado, mimeo, PUC/SP, 1994, p.p. 155-157.  
SILVA, Vagner Gonçalves, Orixás da Metrópole, Petrópolis: Editora Vozes, 1995. p.p. 56-58.  

13 DIAS, Maria Odila Leite da Silva, op. cito p.p. 125, 160.  
14 Apud. MATTOS, Wilson Roberto de. op. cit., p.p. 155-157. Entre as citações nos estudos dos pesquisadores 

mencionados, optamos por utilizar as de Mattos em virtude de sua citação transcrever o texto o jornal na ín-
tegra e manter a grafia da época. A citação Lilia M. Schwarcz apresenta um corte parcial do texto e a de 
Vágner Gonçalves da Silva atualiza a grafia. para a linguagem atual.  

15 KOGURUMA, Paulo. Conflitos do imaginário: a reelaboração das práticas e crenças afro-brasileiras na metró-
pole do café, 1890-1920. Dissertação de Mestrado, mimeo, Depto. de História/FFLCH/USP, 1998. p.p. 172-
174.  
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Chama-nos a atenção, sobretudo, o trecho da notícia que faz referência à 

presença de negros idosos ( todos acima dos 60 anos) na casa da Rainha Man-

dinga, Leopoldina Jacomo da Costa ou Leopoldina Maria da Conceição, que pelo 

fato de aparentarem estar, aos olhos das autoridades policiais, "alheias às ativi-

dades do culto" que ali ocorria, acabaram ficando na residência após a ação des-

ses agentes encarregados da vigilância e repressão do comportamento dos es-

cravos e forros na cidade de São Paulo oitocentista. Se a idade avançada foi mo-

tivo para a desatenção das autoridades policiais quanto ao seu comportamento e 

a sua presença no terreiro da Rainha Mandinga, a velhice de Josepha, Maria e 

Joaquim era exatamente uns dos elementos que indicavam as facetas da configu-

ração dos laços de sociabilidade presentes naquele local de culto, cuja constru-

ção estava intrinsecamente relacionada às experiências vividas pelos homens e 

mulheres negros sob o regime escravocrata.  

Segundo as descrições de Bastide, ao avaliar a economia interna dos terrei-

ros dos candomblés baianos tradicionais em nosso século: "Na Bahia, se uma 

filha-de-santo encontra-se sem alojamento, ou sem recursos, ou doente, ou muito 

velha, vai viver também no candomblé. A solidariedade religiosa é, portanto, forta-

lecida pela solidariedade socioeconômica. E, essa solidariedade socioeconômica, 

por seu turno, tem sua base na comunhão espiritual que une todos os membros 

numa mesma fé"
16

. Contudo, para além dessa semelhança face à solidariedade 

realçada pela comunhão em uma mesma fé, também podemos assinalar que se 

tratava de um elo da cadeia de solidariedade existente entre os freqüentadores do 

culto da Rainha Mandinga, cuja arquitetura foi engendrada na vivência do cotidia-

no da escravidão, dada situação dos negros idosos sob esse regime de trabalho: 

na sociedade escravocrata costumava-se conceder a alforria aos negros idosos 

quando a sua produtividade já não compensava os custos de sua manutenção 

nos plantéis, momento em que eram "libertados" pelos seus senhores e abando-

nados à própria sorte após uma vida inteira de trabalho penoso.  

O abrigo e moradia oferecidos pelos membros da comunidade dos escravos 

e forros nos locais de culto garantia-Ihes a sobrevivência nessa velhice, que de 

outra maneira encontraria-se desamparada. Assim, as solidariedades religiosas 

também se constituíam em alicerces que garantiam a acolhida das pessoas em 

tal situação, elos da cadeia de laços de sociabilidade e solidariedade construídos 

pela comunidade de escravos e forros nas fímbrias do sistema. Tratava-se da 

configuração histórica de solidariedades étnicas e religiosas vividas por homens e  

16 BASTIDE, Roger, As Religiões A/rica nas no Brasil- Contribuição a Uma Sociologia das Interpenetrações de 

Civilizações, 3ª Ed., São Paulo: Livraria Pioneira Editora, 1989. p.p. 319-320  
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mulheres negros pertencentes à comunidade de escravos e forros da cidade de São 

Paulo que, como podemos apreciar na fonte citada, haviam sido alicerçadas por es-

ses "malungos" provenientes do Rio de Janeiro e Bahia, ao (re)construírem seus 

laços de "parentesco" em torno das suas experiências vividas sob égide do regime 

escravocrata. Eram elos que uniam suas vidas às manifestações religiosas construí-

das e reelaboradas na fímbrias do sistema escravocrata, elementos religiosos que 

compunham a sociabilidade dos laços de uma vida comunitária criada em torno de 

estruturas ampliadas de parentesco e relações de vizinhança, enfim, traços de ele-

mentos mágico-religiosos ancestrais, que homens e mulheres negros reconstruíram e 

reelaboraram sobre os alicerces das diferentes tradições africanas que perpassavam 

o solo de uma cidade que estava iniciando sua transformação em eixo central do 

sistema agrário exportador.  

As práticas e crenças afro-brasileiras eram parte integrante das tensões que 

marcavam as múltiplas temporal idades e os diversificados ritmos sociais que surgi-

am na paisagem de uma cidade que começava a crescer e a se cosmopolitizar ao 

sabor das circunstâncias e vicissitudes que movimentavam a economia cafeeira nos 

anos finais do regime escravocrata. Entretanto, após a Abolição, elas também se 

fizeram presentes na configuração de um tenso processo de urbanização que, em 

pleno apogeu da Belle Époque e da hegemonia da burguesia do café, mantinha as 

suas ruas e esquinas de São Paulo "agitadas pela presença ostensiva dos trabalha-

dores temporários, circulando valores e tradições culturais de origem européia num 

meio urbano que antes vivia saturado de usos africanos e tradições caipiras"
17

. As 

práticas e crenças afrobrasileiras tomavam parte na configuração dos elementos 

sócio-culturais presentes no processo de urbanização de uma cidade que apre-

sentava simultaneamente uma fisionomia cosmopolitizada e provinciana, enfim, fazi-

am parte da constituição de uma paisagem urbana tumultuária e caótica, em que "na 

medida do esforço concentrado das elites recém- fortaleci das, aspectos europeiza-

dos e modernizantes passaram a alternar-se com traços rurais"
18

.  

Essas tensões eram provocadas face às questões referentes à modernização da 

sociedade brasileira preconizadas pelas elites republicanas. Na visão das elites do-

minantes daquela época as práticas e crenças populares atestavam a existência de 

um modo de vida "bárbaro" e "atrasado" no seio da sociedade brasileira que, eviden-

temente, não se coadunava com a modernidade exigida para a construção da nação  

17 DIAS. Maria Odila Leite da Silva. Prefácio. In: PINTO. Maria Inez Machado Borges. Cotidiano e Sobrevivên-
cia:  

A vida do Trabalhador Pobre na Cidade de São Paulo, 1890-1914, São Paulo: EDUSP. 1994. p.25. 

18 Ibidem. p. 19.  
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brasileira. No processo de urbanização da cidade de São Paulo, incidiram esforços da 

construção de um Estado-Nação moderno, tal qual preconizado nos projetos e plane-

jamentos dessas elites. Para elas, as práticas sócio-culturais dos setores subalternos 

da sociedade conspurcavam o ambiente paulistano de tal maneira que denegriam São 

Paulo e o Brasil perante os olhos da civilização moderna. Vivia-se um "regime de ver-

dade" que se engendrava com a expansão dos ritmos do sistema capitalista e do co-

nhecimento técnico-científico, em que as peculiaridades da sociedade brasileira que 

não espelhavam uma sintonia com os modelos europeus que perpassavam o imaginá-

rio das elites dominantes eram considerados "arcaísmos" que deveriam ser combatidos 

a ferro e fogo.  

Tratava-se das complexidades da constituição do Estado-Nação brasileiro, ten-

dência transparente desde pelo menos o início do processo que culminou na indepen-

dência política do Brasil, cujo bojo comportava diversas preocupações e "projetos" das 

elites dominantes no sentido de forjar projetos civilizadores para dar forma à alma 

nacional, tal como as preocupações que moviam Manuel de Araújo Porto Alegre na 

formação Academia de Belas Artes, cujo intuito era o de aprimorar o ensino do conjun-

to de ofícios mecânicos, entre meandros da arte e da técnica, durante a vigência do 

Segundo Reinado, de modo a preparar essa insti tuição para seu papel no processo de 

construção do Império brasileiro como nação "civilizada"
19

 Nessa perspectiva, o que 

perpassava o imaginário das elites dominantes era a "sincronização" da sociedade 

brasileira com os valores civilizatórios das sociedades d'além mar
20

. Assim, desde 

antes da Abolição e da República, as Posturas Municipais demonstravam as preocu-

pações das autoridades citadinas com as sociabilidades presentes nas cidades brasi-

leiras, como por exemplo, em suas seguidas tentativas de coibir as práticas e crenças 

populares consideradas "bárbaras" através promulgação de disposição legais.  

Entre as Posturas do ano de 1886 da cidade de São Paulo aparecem aquelas que 

impunham sanções aos indivíduos que "fingiam" atuar sob inspiração de algum ente 

sobrenatural para prescrever suas tisanas, poções, rezas e benzeduras à população 

paulistana. Essas disposições buscavam instituir um ambiente aburguesado na cidade, 

que fosse condizente com os anseios de modernidade das elites dominantes. Se con-  

19 SQUEFF. Letícia Coelho Entre a arte e a técnica: a reforma da Academia Imperial de Belas Artes ( 1854-57).  
Texto mimeografado, apresentado na Sessão de Comunicação Coordenada CC11: Nos caminhos da civiliza-
ção: As fronteiras da identidade nacional, no XX Simpósio Nacional de História da ANPUH/Fronteiras, na 
UFSC: Florianópolis, SC em 28.07.1999.  

20 CARVALHO, José Murilo de. A formação das almas: o imaginário da República no Brasil. São Paulo: Cia das 
Letras, 1990. ver também.  

NEEDEL. Jeffrey D. Belle Époque tropical: sociedade e cultura de elite no Rio de Janeiro na virada do sécu-
lo. São Paulo: Cia. das Letras, 1993  
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siderarmos as proibições impostas por essas Posturas aos "tiradores da sorte" e aos 

"embusteiros", podemos apreender, pela exposição daquilo que proibiam, a presen-

ça de elementos culturais das tradições africanas, já sincretizadas com as do catoli-

cismo ibérico e com os elementos das tradições indígenas, permeando algumas das 

atitudes e comportamentos das classes subalternas da população paulistana. Se-

gundo Elias Thomé Saliba, "a condição agrária, retrógrada e subalterna" do Brasil no 

contexto internacional da Revolução Científico-Tecnológica foi realçada "com as 

expectativas criadas pela Abolição e pela República. No plano da vida humana os 

processos de desestabilização das regiões periféricas, gerados pela revolução tec-

nológica, vieram consagrar a hegemonia européia sobre todo o globo terrestre, que 

viu seus modos de vida, usos, costumes, formas de pensar, ver e agir sufocados 

pelos padrões europeus".
21

  

Tratava-se de um quadro novo para o país, ao mesmo tempo complexo e con-

traditório, pois o advento do regime republicano "viria a proclamar, inicialmente, uma 

atitude de repúdio à vida rotineira e aos arcaísmos, que seriam a pról2ria negação do 

progresso, como forma de os indivíduos desamarrarem-se dos modos provincianos e 

das sociabilidades causadas pela sociedade escravista. Assim, uma atmosfera ansi-

osa por cosmopolitismo, gerada no Rio de Janeiro, autêntica capital cul tural do Brasil 

na Belle Époque percorre o país, num desejo sôfrego da europeização e moderniza-

ção. Se a sua difusão foi, com efeito, pouco abrangente e limitada às incipientes 

manchas urbanas no Brasil de fin de siêcle, seu efeito desconcertante foi, por isso 

mesmo, maior e mais profundo. Se durante a independência essa mesma ansiedade 

expressava-se, culturalmente, pela atração e busca de raízes nativistas e pelo 'dese-

jo de ser brasileiros' - na expressão de Antonio Candido -, nesse momento manifes-

ta-se, paradoxalmente, quase um 'desejo de ser estrangeiros'" .
22

  

No final do século passado e início deste, no crescente embaraçamento do ten-

so ambiente cosmopolita que se formava na cidade de São Paulo, as práticas e 

crenças afro-brasileiras que haviam sido construídas durante a escravidão seriam 

acrescentadas de novos matizes, cercadas de novas tensões e reelaboradas diante 

das circunstâncias e vicissitudes que surgiam no movimentado "fazer-se" da fisiono-

mia de uma cidade que se queria cosmopolita. Naquele momento, a cidade vivia um  

21 SALlBA. Elias Thomé, A Dimensão Cômica da Vida Privada na República.ln: SEVCENKO. Nicolau, 
(org.).História da Vida Privada no Brasil República 3 : da Belle Époque à Era do Rádio. Vo13. São Paulo: Ci-
a. das Letras, 1998 p. 291.  

22 Ibidem, p. 292.  

23 PINTO, Maria Inez Machado Borges, Cotidiano e Sobrevivência: A vida do Trabalhador Pobre na Cidade de 
São Paulo, 1890-1914, São Paulo: EDUSP, 1994.  
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processo de urbanização desordenado e caótico
23

. Ela recebia contínuas levas de 

imigrantes europeus e migrantes nacionais que causaram o adensamento populacio-

nal sem precedentes em seu solo. A sua população passava a ser composta, em sua 

esmagadora maioria, por imigrantes italianos, embora possamos elencar todo um le-

que de nacionalidades tais como os espanhóis, sírios, libaneses, portugueses, ale-

mães e japonêses. Contudo, as práticas e crenças ligadas ao modo de vida da popu-

lação de origem negra e mestiça continuavam transparecendo no cotidiano de uma 

cidade que se via "embraquecida" pelas ondas das diversas nacionalidades de bran-

cos europeus que ali aportavam.  

Dessa maneira, embora aumentassem as ocorrências de notícias jornalísticas re-

ferentes às práticas e crenças mágico-religiosas relacionadas aos imigrantes, entre o 

período de 1891 a 1928, parte delas envolviam indivíduos negros e mestiços, cujos 

registros nos permitem inferir traços de elementos culturais afro-brasileiros presentes 

no espaço urbano paulistano
24

. Elas cercavam as atividades cotidianas e as vidas do 

pardo José de Oliveira, de sua mulher Carolina de Oliveira, de Francisco leno, de "Pae 

Jacob", de "Pae Antonio", do Sabará, de José Furtado da Silva, de Bento de Paula 

Souza, enfim, dos diversos especialistas das práticas e crenças mágico-religiosas 

estabelecidos na cidade e, sobretudo, daqueles inúmeros indivíduos que os procura-

vam para obter as resoluções dos sofrimentos que os afligiam, como por exemplo, as 

diversas pessoas pertencentes aos contingentes da população do vale do Saracura, de 

Santo Amaro, de Pinheiros e do "Tabôa", que procuravam o velho negro mandingueiro 

"Pae Antonio" na expectativa de solucionar os problemas e mazelas de suas vidas.
25

  

Naquele momento, o cronista Sílvio Floreal notara na feira do Largo do Arouche, 

ao lado das "rumas de verduras e montes de fructas" oferecidos "à população chic" 

dos bairros aristocráticos que circundavam aquele logradouro, o desordenado sorti-

mento de objetos para "bruxarias e malefícios" existentes no pequeno comércio paulis-

tano. Nessa feira, esse conhecido escritor presenciou alguns aspectos da venda e 

consumo dos artefatos mágico-religiosos ali expostos. Entre a balbúrdia das folhas 

secas, peles de cobra, figas, raízes, cascas de pau e chifres de bode do ervanário que 

visitara em suas andanças pelo Largo do Arouche, Sílvio Floreal assinalava o ambiente 

de "feitiçaria" que perpassava a busca da cura de doenças na cidade que se cosmopo-

litizava. Ao descrever o vendedor de ervas, sua narrativa registrou - não sem uma  

24 NEGRÃO. Lísias Nogueira. Entre a Cruz e a Encruzilhada. Formação do Campo Umbandista em São Paulo, 
São Paulo: EDUSP, 1996 p. 61  

25 KOGURUMA, Paulo. Conflitos do imaginário: a reelaboração das práticas e crenças afro-brasileiras na metró-
pole do café, 1890.-1920. Dissertação de Mestrado, mimeo, Depto. de História/FFLCH/USP, 1998. Caps. 11,  
111.  
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dose de reprovação e preconceito - as consultas informais dadas por esse homem 

de raça negra a todos aqueles o procuravam. Tratava-se das sociabilidades que 

perpassavam a vida de um especialista em produtos relacionados às práticas má-

gico-religiosas e terapêuticas tradicionais, cujos elementos culturais estavam pre-

sentes entre os diversos contingentes étnicos da sociedade paulistana:  

o indivíduo que vende é preto de carapinha dura, que mais parece uma pas-

ta de lacre negro derramando na cabeça do que mesmo cabella. Ha qual-

quer causa de feiticeiro no olhar do preto. Enquanto examino, approxima-se 

delle uma mulher magra, de meia estatura, olhos mortiços, perdidos no fun-

do das órbitas, denunciando qualquer soffrimento secreto. Antes de com-

prar, indaga em surdina, vezes a seguir, o modo como deve tratar uma certa 

molestia que a atormenta, e diz o nome da doença ao preto, que responde 

mysteriosamente:  

- A senhora deve tomar um chazinho de arruda macho.  

A compra é feita em silencio. Ella guarda o macinho verde de remedia den-

tro da bolsa; paga-o e retira-se.  

Afasto-me. O preto fica a sorrir intimamente, mostrando o esmalte esbran-

quiçado dos dentes e as gengivas humidas e vermelhas. Acondiciona, den-

tro de um vidro fosco, um punhado de guizos sêccos e amarellos de cobra 

cascavel. 
26 

 

Como bem assinala Cristina Wissenbach, os produtos expostos nos ervaná-

rios e comercializados pelos ambulantes paulistanos expressavam a diversidade 

das práticas mágico-religiosas da cidade de São Paulo, uma vez que, provavel-

mente, referiam-se "a credos e ritos que os demandavam"
27

 Entre as fontes citadas 

por essa historiadora encontra-se a transcrição de uma propaganda de um ervaná-

rio, feita pelo botânico F.C. Hoehne, cuja listagem de produtos postos à venda 

permite que vislumbremos a presença das práticas mágico-religiosas afro-

brasileiras entre aquelas que grassavam na cidade ou apareciam nos jornais pau-

listanos, em meio à confusão das classificações dos casos de curandei rismo, feiti-

çaria, bruxaria ou, ainda, do Espiritismo. Nas primeiras décadas do século XX, 

esses produtos eram anunciados por uma espécie de catálogo da Hervanaria San-

ta Isabel, estabelecimento localizado na rua General Carneiro nº 45, em plena área 

central da "metrópole do café":  

26 FLOREAL, Sylvio. Ronda da Meia-Noite. Vicias, Misérias e Esplendores da Cidade de São Paulo, São Paulo:  

Typographia Cupolo, 1925. p.p. 138, 142-143.  
27 WISSENBACH, Maria Cristina Cortez. Ritos de Magia e Sobrevivência - Sociabilidades e práticas mágico-

religiosas no Brasil ( 1890-1940) Tese de Doutorado, FFLCH/USP, Depto. de História, 1997. p.134.  
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Completo sortimento de figas e cruzes de arruda, de guiné, de azevim de 

Lisboa, de azeviche africano, de Kengongo etc.; búzios, favas anti-

rheumáticas, favas contra máo olhado, favas divinas, colares indianos para 

facilitar dentição - Hervas próprias para lavar casa e para banhos - Hervas 

para coceiras, para urinas para suspensões - para estômago - para rheuma-

tismo - para febres intermittentes ou palustres - para gonorrhéa - para o fí-

gado etc. etc. Cascas de Catuába para a impotência, - guias de Pagé, -

defumações africanas para defumar a casa - defumações completas - gom-

ma de batata purga - óleo e banha de capivara, banha de coaty para fazer 

nascer o cabello e a barba, banha de raposa (gambá), de cobra, de jacaré, 

de lagarto etc. - óleo de mamona - mel de páu - mel de jatahy - dentes de 

jacaré - chifres de veado, contas de leite etc. obys - orobós - legítimas figas 

de azeviche contra a inveja - figas de paú alho - Pó Egypciano - Iman em pó 

- signo de Salomão, - pedra de Santa Bárbara - pedra dera de Jerusalém -

orações de todas as qualidades - óleo de coco, azeite de dendê chifre de 

cabra loura - Pemba africana, Pimenta da Costa, Legitimas Pedras de Cer-

var da África. - Ory - azevim - azeviche - chifre de veado raspado etc., remé-

dio para tirar verrugas - cera da terra, - contas de azeviche, favas do Pará 

para aromatizar o fumo
28

.  

Alguns elementos catalogados nessa propaganda permitem-nos entrever as 

práticas e crenças afro-brasileiras se configurando em solo paulistano. Segundo 

informa-nos Liana M. S. Trindade, a pemba é uma substância utilizada no ritual de 

"fechamento de corpo" no candomblé de Angola. Trata-se de um pó branco, que 

acrescido de vários outros ingredientes, como a noz-moscada, a folha do sertão, os 

grãos de cipreste, a lavanda, os óleos santos e o pó de pedra do altar sacralizado é 

passado no corpo do indivíduo que deseja proteger-se frente aos males físicos e às 

incertezas sociais; os obis,
29

 ou melhor, as sementes de noz de cola, são objetos 

utilizados em diversos rituais afro-brasileiros, entre os quais, as atividades divinató-

rias ligadas aos Orixás; a pimenta da costa também é utilizada em práticas divina-

tórias ou como ingrediente no preparo das comidas dos Orixás; o ori é uma espécie 

de manteiga vegetal feita de óleo de babaçu que serve para a preparação dos 

pratos de Oxalá, em substituição ao óleo de dendê, ingrediente proibido para pre-

paração da comida desse Orixá, em virtude das histórias míticas que envolvem 

essa entidade do panteão das religiões afro-brasileiras
30

. 

28 Apud, WISSENBACH, Maria Cristina Cortez, Ritos de Magia e Sobrevivência p. 134. 

29 TRINDADE Liana op. cit. p.78.  

30 CAMARGO, Maria Thereza Lemes de Arruda, Plantas Medicinais e de Rituais Afro·Brasileiros /.' São Paulo, 

ALMED, 1988. p.p. 22, 53-56,59-62.  
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Assim, podemos apreciar a dinâmica da reelaboração das prática e crenças 

afro-brasileiras na cidade de São Paulo em meio à configure ção de uma paisa-

gem tumultuária, em que se podia observar as nuanças dos diversos imbricamen-

tos e das variadas circunstâncias que mo daram a feição do seu viver cotidiano, 

como por exemplo, as facilidade de transportes ligadas à implantação da malha de 

ferrovias que entre cortava o seu espaço urbano da cidade ligando-a aos mais 

remoto: sertões do interior e com as coordenadas mais distantes dos mercado: 

internacionais através de sua ligação com o porto de Santos; os ritmo: do movi-

mento das ruas e dos pequenos negócios marcados pelas chegadas e partidas 

das locomotivas nas suas diversas gares; a crise fina da escravidão e a abolição 

do regime escravocrata, que liberara um, imensa massa de escravos na região 

sudeste; a chegada e o desloca mento de milhares de imigrantes europeus, aos 

quais se juntavam aos inúmeros migrantes nacionais a circular intensamente pelas 

ruas da cidade em busca de trabalho - aliás, sempre escasso diante da maré hu-

mana que invadiu a São Paulo naquele período - ; o crescimento demográfico sem 

precedentes, que provocou uma crise de moradias, o encarecimento dos aluguéis, 

o agravamento dos problemas de abastecimento; as crises conjunturais dos pre-

ços, do câmbio, de capitais e dos empregos da lavoura cafeeira, quase sempre 

oscilando ao sabor das circunstâncias econômicas internacionais; o alastramento 

da miséria e o aumento da pobreza na área urbana; enfim, da configuração tensa 

do espaço urbano de uma cidade cada vez mais populosa e conflituosa
31

,  

Para concluir, se a historiografia das últimas décadas "vem se vol tando para a 

memória de grupos marginalizados do poder", a nossa proposta de abordagem da 

interpretação das práticas e crenças afrobrasileiras na cidade de São Paulo se filia 

a uma tendência historiográfica que busca construir uma "história microssocial do 

quotidiano", Trata-se de considerar "a percepção de processos históricos diferen-

tes, simultâneos, a relatividade das dimensões da história, do tempo linear, de 

noções como progresso e evolução, dos limites do conhecimento possível"
32

, Se as 

experiências humanas são marcadas por tensões e conflitos sociais, devemos 

estar atentos para o fato de que a formação das identidades, das diferenças e da 

sua consciência passam pelas interpretações coletivas e individuais de tais experi-

ências. Isso implica em considerar para a compreensão da sociedade brasileira e 

da constituição de nossas cidadanias as presenças das culturas de origem africana 

e suas manifestações cotidianas nas ruas e esquinas das cidades brasileiras,  

31 DIAS, Maria Odila Leite da Silva. Prefácio. In: PINTO, Maria Inez Machado Borges Cotidiano e Sobrevivência 
... ,op. cit. p.p. 16 e ss.  

32 DIAS. Maria Odila Leite da Silva. Quotidiano e Poder em São Paulo no século XIX ... op. cit., p. 14.  
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pois se a escravidão da raça negra marcou de modo profundo a história de nossa 

sociedade, a luta diária, os esforços e a resistência dos escravos, dos libertos, bem 

como de seus descendentes, para sobreviver em condições adversas, que Ihes 

foram impostas pelas vicissitudes e circunstâncias históricas, não podem ser apa-

gadas da memória e, muito menos, devem ser lembradas apenas como meras 

reminiscências de tempos remotos.  
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