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À Tia Marcelina, negra da Costa, cuja 
memória reverberou-se em minha 

escrita. 



AGRADECER, navegar... 
 
 

Em um momento estive só. Era noite de um dia qualquer do mês de abril 

de 2015. Em torno das 18h30, quando sentado na areia da praia de Pajuçara, 

em Maceió, olhei para o mar e me vi nele. Eu simplesmente navegava. Sentia-

me só. A sensação da solidão aumentava. Não sabia aonde chegaria.   

Trago comigo a imagem daquela noite para compor meus 

agradecimentos. É impossível chegarmos à conclusão de um doutorado sem 

os afetos compartilhados com as pessoas que, perto ou distantes, estiveram 

presentes. A sensação do estar só, felizmente, não me acompanhou. Assim, 

como diz a canção Um corpo no mundo, da artista Luedji Luna, carreguei uma 

mala de mão, dentro dela uma oração, um adeus. Caminhei com meu corpo só, 

com cor, corte, e com a história do meu lugar cruzei, do Nordeste ao Sul, para 

realizar o sonho de um jovem afrodescendente e periférico. Deixei para trás os 

cheiros e as paisagens que construíam meu cotidiano para sentir outros 

sabores, ver outras cores. 

Com as bênçãos dos orixás, principalmente de Xangô, o protetor do meu 

corpo e do meu guiar, que com seu machado, permitiu-me caminhar sobre as 

memórias do artista afro-alagoano da Coleção Perseverança, mostrando-me, a 

cada passo dado, que era um projeto a ser feito por várias mãos, sejam elas 

dos meus ancestrais, que me fizeram descobrir outras histórias além da 

Quebra de 1912, ou dos que compartilhariam comigo experiências. 

Enquanto me debruçava sobre a aventura da pesquisa, o núcleo familiar 

entendia minhas ausências, era de lá que eu sentia a mais pura energia do ser 

amor. Eram de Vicente, Marina, João, Verônica, Alan, Laura, Juliana, Gabriel e 

Samir, as primeiras mãos que faziam não me sentir sozinho, agora estavam 

comigo no barco; quando o cansaço chagava, remavam por mim. Eles sempre 

souberam aonde eu gostaria de chegar. Prometi-os voltar para Maceió como o 

primeiro doutor da família.  

No mar, nem tudo é calmaria. As tempestades e as ondas gigantes 

sempre aparecem para nos amedrontar. Mas, por vezes, esquecemos que são 

fenômenos que fazem parte da natureza, e que sempre estarão lá. No meio da 

chuva tensa e do tempo nebuloso, encontrei meu orientador, amigo, Paulo 



Silveira, que juntamente à Iemanjá, mãe das águas, subiu no barco e me fez 

remar com mais segurança e firmeza. Imediatamente, graças ao seu senso de 

humanidade cheguei aqui. 

Em outras rotas, meu barco foi ganhando novos amigos. Do 

PPGAV/UFRGS, entraram Thiane Nunes, Ricardo Ayres, Adriane Wächter, 

Rodrigo Montero, Carlos Donaduzzi, Luciane Bucksdricker e Lilian Hack, que 

pegaram ventos estranhos, porém não deixaram de dividir um café, um livro e 

as palavras “vamos, continuemos a navegar, chegaremos todos juntos!”. Assim 

fizemos. Aqui estamos, do outro lado, depois de atravessarmos e vivermos, 

intensamente, por quatro anos o mar. 

Homens e mulheres sábios, professores do PPGAV/UFRGS, 

atravessaram o barco, e com paciência, explicaram-me qual o melhor caminho 

a seguir, Eduardo Veras, que ouvia minha afobação e encanto pela pesquisa, 

todas as segundas de 2019.1, durante o estágio docente em História da Arte 

Afro-Brasileira; Blanca Brites, indicando alguns teóricos e emprestando seus 

livros semanalmente; Daniela Kern, inspirando com seu jeito certeiro de fazer 

pesquisa; Icleia Cattani e Niura Ribeiro que me mostraram a sutileza da escrita 

em história da arte. 

Outros sábios surgiram em meio ao gélido tempo e, avidamente, passei 

a ouvi-los e a seguir suas recomendações. De Roberto Conduru 

(PPGARTES/UERJ, Southern Methodist University/Estados Unidos), veio a 

inspiração para esta tese e as conversas via Facebook que me sinalizavam 

novas pairagens; de Andrin Figueiredo (PPHIST/UFPA), a forma peculiar de 

analisar os documentos, foi dele o apontamento para escrever esta tese 

colocando o sincretismo como algo preponderante à coleção; de Arthur Valle 

(PPGPACS/UFRRJ), Vagner Gonçalves da Silva (PPGAS/USP), Ulisses Neves 

Rafael (PPGA/UFS), Juliana Bevilacqua (PPGH/UNICAMP), Sabrina 

Fernandes Melo  (PPGAV/UFPB/UFPE) e Ana Maria Albani de Carvalho 

(PPGAV/UFRGS), encontros nos eventos e alguns arquivos e fontes 

bibliográficas necessárias à análise dos objetos; de Sávio de Almeida (UFAL), 

o alerta para que olhasse a coleção e, a partir dela, trouxesse o negro como o 

narrador das memórias do Quebra de Xangô e das outras veladas. Ouvi de 

Sávio: “É preciso falar de um africano/afrodescendente longe das histórias 

criadas pela polícia e pelo homem branco”. Foi desta fala, que me vi diante do 



desafio de soprar cinzas e enxergar minúcias, até então escondidas. Foi onde 

me encontrei com o artista que procurava.  

Movido pelas palavras de Sávio, encontrei Edson Bezerra (UNEAL) que 

cedeu seu Manifesto Sururu, de onde pude percorrer o caminho da estética 

afro-alagoana banhada pelas lagoas que margeiam Maceió e compreender o 

nascedouro da arte africana em Alagoas, a lama da Mundaú. Bezerra fez-me 

entender que era da água preta, dos pés na água escura, que eu encontraria 

os artífices que pela madrugada saíam para pescar e catar sururu, à tarde 

vendia-o na feira e à noite cultuava seus orixás. 

O barco parecia pequeno para tanta gente, contudo, com a presença de 

todos, ele só se fortalecia. Foram autores, conceitos e imagens que ainda 

precisavam ser ajustados. No meio do mar, longe da margem, muitas vezes 

precisei que outros fossem meus braços, minhas pernas, meus olhos e minha 

voz. Amigos de caminhada que fizeram entrevistas, visitaram acervos, 

fotografaram obras. Destaco Fernando Andrade e Quel Lira, do IHGAL, sempre 

dispostos aos meus pedidos; acrescento Ana Carolina Sarmento, Sarah 

Medeiros, Rosemary Lopes, Ana Beatriz, Arlete Cândido e Whtytna Cavalcanti, 

meu Puxadinho que compreendeu toda essa loucura indo a campo, quando o 

mar não me deixava ancorar meu barco. 

E quando ancorado, na rua da cidade cinza, foi lá que encontrei muitas 

das respostas que me seguem aqui. Na Biblioteca do Museu Afro Brasil e no 

Centro Cultural São Paulo, entre os livros de Nina Rodrigues e a Coleção de 

Mário de Andrade, a certeza veio, era por ali, pelos rastros potentes e 

necessários, que eu precisava, agora, seguir. 

E quando ancorado, nos becos que guardam as marcas da negritude, 

encontrei minha essência negra, e perdi o medo de pensar na incapacidade de 

falar deste “artista invisível”. Foi na Casa Benin, Solar do Ferrão, Museu Afro-

Brasileiro, Centro de Memória da Bahia, que me aproximei dos orixás, inquices 

e voduns, de suas representações, e raciocinei em que lugar estaria e em que 

condição o artista afro-alagoano criou, mesmo perseguido, silenciado. 

Certamente, a Baía de Todos os Santos foi o lugar de onde pude ver a 

grandeza e a beleza que o mar tem, que dele emana a força dos ventos que 

levam os grandes e pequenos barcos a um destino.  



Para que hoje eu ancore meu barco, precisarei agradecer à CAPES, que 

financiou essa experiência, e ao PPGAV/UFRGS pela oportunidade de falar do 

meu povo, da minha terra e de uma arte tão perseguida e marginalizada. 

E desse axé que me moveu, o Terreiro de Umbanda Aldeia dos Orixás, 

seu babalorixá Marco Antonio de Campos e Lá-Criadeira Daniela Beny, por 

dividirem, nas ondas de Iemanjá e na calmaria de Oxum, a poesia imagética, 

capatada pelo grande Roger Silva, que arremata a metáfora que me conduziu 

nesse remar. Em especial à Mãe Luiza, do Centro Africano Nossa Senhora do 

Carmo, de nação Congo, em Maceió, por me emprestar suas memórias sobre o 

sagrado e as perseguições. 

O mar, o medo de estar só e navegar, hoje se concretizaram nestas 

palavras. Elas são o que sou, o que sinto, o que pude dar, são a forma que 

encontrei de falar de Tia Marcelina, Mestre Zumba, e tantos outros que vieram 

antes de mim e que terei a honra de aprensetar a vocês. 

 Aqui findo. Ancoro meu barco. Saio dele com a certeza de que “Eu sou 

a minha própria embarcação”, mas sem as mãos dos meus, não sou minha 

própria sorte. 

 

Kaô Kabecilê! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Na noite, aziaga, na noite sem fim, 
quibundos, cafuzos, cabindas, mazombos 
mandingam Xangô. 
Oxum! Oxalá. Ô! Ê! 
 
Dois feios calungas – Taió e Oxalá rodeados 
de contas, 
contas, contas, contas, contas. 
No centro o Oxum! 
 
Oxum! Oxalá. Ô! Ê! 
Na noite aziaga, na noite sem fim 
cabindas, mulatos, quibundos, cafuzos, 
aos tombos, gemendo, cantando, rodando. 
Senhor do Bonfim! Senhor do Bonfim! 
Oxum! Oxalá. Ô! Ê! 
Sinhô e Sinhá num méis ou dois méis se há 
de casá! 
Mano e Mana! Credo Manco! 
 
No centro o Oxum. 
Que dois bonequinhos na rede tão bamba 
Ioiô e Iaiá! 
Minhas almas 
santas benditas 
aquelas são 
do mesmo senhor; 
todas duas 
todas três 
todas seis 
e todas nove! 
 
Santo Onofre, 
São Gurdim, 
São Pagão, 
Anjo Custódio, 
Monserrate, 
Amém, 
Oxum! 
Na noite aziaga, na noite sem fim 

Recente o fartum. Recende o fartum. 
Senhor do Bonfim! Senhor do Bonfim! 
Oxum! Oxalá. Ô! Ê! 
Redobram o tantã, incensam maconha! 
Sorri Oxalá! 
E a preta mais nova com as pernas 
tremendo, 
no crânio um zunzum, 
no ventre um chamego 
de cabra no cio...Ê! Ê! 
 
Meu São Mangangá 
Caçulo 
Pitomba 
Gambá-marundu 
Gurdim 
Santo Onofre 
Custódio 
Ogum. 
 
Minhas almas 
santas benditas 
aquelas são 
do mesmo senhor 
todas duas 
todas três 
todas nove 
 o mal seja nela 
casado com ele. 
São Marcos, S. Manços 
com signo de Salomão 
com Ogum-Chila na mão 
com três cruzes no surrão 
S. Cosme! S. Damião! 
Credo 
Oxum-Nila 
Amém. 
 
Xangô, por Jorge de Lima  

 
 

 



 

RESUMO 
 

Há óleo. Há sangue. Há restos de animais. Há espelhos colados. Há signos de 
orixás, voduns e inquices bordados. Há cheiro de ritual. Há objetos queimando. 
É a história de uma coleção secular. A narrativa apresentada, a seguir, foi 
tecida a partir do conceito de estética assombrada, que permeia a gênese da 
Coleção Perseverança. Nessa trajetória analítica, o foco era ir à busca de um 
criador e postular que é possível falar de um artista afro-alagoano, mesmo na 
impossibilidade de o encontrar fisicamente. Era preciso procurá-lo. E assim foi 
feito. Mas, também era preciso soprar em cinzas, enxergar camadas 
escondidas pelo assombro alimentado por teóricos, imprensa e uma sociedade 
racista. Era preciso ouvir o silêncio de memórias negras, constantemente 
perseguidas, incrustado em cada peça que compõe o conjunto expositivo, hoje 
salvaguardado pelo museu do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas – 
IHGAL. Era preciso não abandonar as histórias que antecederam o Quebra do 
Xangô, fatídico episódio orquestrado por um grupo miliciano, na noite de 1º de 
fevereiro de 1912, que culminou com a destruição dos conhecidos xangôs 
alagoanos, na cidade de Maceió. É desta devassa que a coleção aqui 
analisada é documento, memória cristalizada numa plástica sagrada. É neste 
cenário que a tese se constrói e, dele, vai além, propondo evidenciar as mãos 
de um artista invisível. Mãos afro-alagoanas que se apresentam nas flamas 
que saltam, constantemente, entre tantos documentos, que denunciam não 
somente a história do quebra-quebra, todavia, caminhos pelos quais o artista 
se alimentou criativamente para produzir, apesar das intempéries, sua estética 
afrorreligiosa. Para tal desafio, foi preciso seguir ancorados em Carlo Ginzburg, 
Georges Didi-Huberman, Mariano Carneiro da Cunha e Roberto Conduru, por 
indícios, pistas e inúmeras marcas que, no primeiro sopro, revelaram materiais, 
técnicas e, consequentemente, significados de feitura local. Contudo, será 
analisada a história dos objetos a partir das memórias que não se reduzem a 
1912, mas que se reverberam numa plástica e funcionalidade intrínsecas aos 
ritos, aos folguedos e às paisagens de uma Maceió africanizada; histórias 
outras ainda não contadas. Expressar-se-á, então, que nas páginas que aqui 
se personificam como a escrita da memória de um anônimo, será encontrado 
um artista habilidoso, que riscou santos, que se imbuiu pelo sincretismo e não 
hesitou em se revelar. No assombro, há um artista que cantou ao orixá, que 
dançou Quilombo e Maracatu. Há um artista que bateu o ilu e rogou o Pai 
Nosso. Esta tese fala de um artista que se desvela até hoje.  
 
Palavras-chave: Coleção Perseverança. Quebra do Xangô. Arte assombrada. 
Memória afrorreligiosa. Mão afro-alagoana. 
 

 



 

ABSTRACT 

There is oil. There is blood. There are animal remains. There are mirrors glued. 
There are signs of orixás, voduns and embroidered inquiries. There is a smell of 
ritual. There are burning objects. It is the story of a secular collection. The 
narrative presented below was woven from the concept of haunted aesthetics, 
which permeates the genesis of the Perseverance Collection. In this analytical 
trajectory, the focus is to go to the serach for a creator and to postulate that it is 
possible to talk about an Afro-Alagoas artist, even if he does not find him 
physically. It was necessary to look for him. And so it was done. But it was also 
necessary to blow into ashes, to see layers hidden by the astonishment fed by 
theorists, the press and a racist society. It was necessary to listen to the silence 
of black memories, constantly pursued, embedded in each piece that makes up 
the exhibition set, now safeguarded by the museum of the Instituto Histórico e 
Geográfico de Alagoas - IHGAL. It was necessary not to abandon the stories 
that preceded Quebra do Xangô, a fateful episode orchestrated by a militia 
group, on the night of February 1, 1912, which culminated in the well's 
destruction-known Alagoas xangôs in the city of Maceió. It is from this 
wantonness that the collection analyzed here is a document, a memory 
crystallized in a sacred plastic. It is in this scenario that the thesis is constructed 
and goes beyond it, proposing to highlight the hands of an invisible artist. Afro-
Alagoas hands that appear in the flames that leap, constantly, among so many 
documents, that denounce not only the history of the smash-break, however, 
paths through which the artist creatively nourished himself to produce, despite 
the weather, his Afro-religious aesthetics. For this challenge, it was necessary 
to remain anchored in Carlo Ginzburg, Georges Didi-Huberman, Mariano 
Carneiro da Cunha and Roberto Conduru, for indications, clues and countless 
marks that, in the first breath, revealed materials, techniques and meanings of 
local production. However, we will analyze the history of the objects from the 
memories that are not reduced to 1912, but, that reverberate in a plastic and 
functionality intrinsic to the rites, the fun and the landscapes of an Africanized 
Maceió; stories yet to be told. It will express that in the pages that are 
personified here as the writing of the memory of an anonymous person, It will 
find a skilled artist who crossed out saints, who was imbued with syncretism 
and did not hesitate to reveal himself. In amazement, there is an artist who sang 
to the orixá, who danced Quilombo and Maracatu. There is an artist who beat 
the ilú and begged our father. This thesis speaks of an artist who unveils 
himself today. 

Keywords: Afro-Alagoas hand. Afroreligious memory. Haunted art. 
Perseverance Collection. Xango break. 
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[...] É no xaréu que brilha a prata luz do céu  
E o povo negro entendeu que o grande vencedor  

Se ergue além da dor  
Tudo chegou sobrevivente num navio  

Quem descobriu o Brasil?  
Foi o negro que viu a crueldade bem de frente  

E ainda produziu milagres de fé no extremo ocidente.  
 

Milagres do Povo, por Caetano Veloso 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A IDEIA 

 

Há um escuro, é o silêncio. 
Há pó, são as cinzas. 
Um pequeno feixe de luz clareia, são as memórias que 
ardem. 
O vento, nosso sopro. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMA QUEBRA BRANCA, UMA QUEBRA NEGRA 

 

Figura 1 - Negra lavando sururu. Porto da Levada, Maceió, início do século XX. Foto sem 
autoria.  
Fonte: Acervo IHGAL. 
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“Antes desse quebra, houve outro quebra, que foi o 
quebra dos pescadores. Quebra era o que chegava 
nas estatísticas policiais da época como uma grande 
azuada, uma grande esculhambação. O quebra vem da 
crônica policial [...] o quebra do negro era qualquer 
coisa relativa aos currais de pesca [...]”. 

 

Sávio de Almeida 

Historiador alagoano responsável pela catalogação dos terreiros de Maceió em 1960. 
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Quebrar, do latim crēpāre, é rachar, fender, estalar, partir, produzir um 

som eco. 

O quebrar é também destruir, romper, dividir ao meio. É aquilo que falta 

um pedaço, o que foi fraturado. 

A quebra do qual falaremos com evidência, ao longo deste trabalho, é o 

ato do quebrar, destruir, dar fim. É o quebra criado pelo homem branco, 

conceito policialesco, gerado nas páginas dos noticiários e nas rodas de ex-

combatentes revoltados, que se popularizou como o episódio do Quebra do 

Xangô.  

Na quebra do branco, há racismo, preconceito, perseguição e rancor. Na 

quebra do homem branco, há gritos, há objetos sagrados ardendo nas 

fogueiras, há roubo, há sangue, há vozes de religiosos implorando para não 

morrerem. 

Esta quebra, do branco, vem da Operação Xangô, ação miliciana, 

alimentada por ideais políticos e higienismo em Alagoas de 1912. O quebra do 

branco, o Quebra do Xangô, literalmente quebrou as casas de rituais, onde o 

negro sagrava seus objetos e adorava seus orixás.  Esta quebra promoveu 

choro, fuga, prisões, o silêncio.  

O atabaque e o ilu não mais foram tocados. O negro não mais cantou 

como queria. Fugiu para o mato. Lá, escondido, usou as palmas das mãos, em 

tom baixo, para não deixar seu credo morrer.  

Há outro quebra. O que constrói, junta, fornece, propõe, alimenta e 

preserva. O quebra do negro1, uma imagem totalmente avessa ao dolorido e 

choroso quebra de 1912. O quebra, negro, está associado ao homem que 

desperta pela madrugada e chama os filhos para empurrarem a jangada para a 

lagoa, de água escura, quebrando a escuridão  junto ao raiar do Sol. 

O quebra do homem negro é seu mergulho na lama, que traz à tona o 

sururu, o sustento diário. O negro teve em seu quebra a liberdade, desde as 

correntes que o escravizavam até as pequenas ondas da Lagoa Mundaú. 
                                                           
1 Ouvimos do professor Sávio de Almeida, historiador alagoano, em entrevista para esta 
pesquisa, em 2019, o relato de que era comum a expressão “quebra mar, o negro teve seu 
quebra, aquele que não é policialesco”. Destacamos que as inúmeras histórias contadas por 
este pesquisador inspiraram-nos na organização desta pesquisa.  
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Nestas, seus pés quebravam a massa escura que insistia em afundá-los. Lá, 

na água escura, ele podia respirar, era seu próprio dono.  

A quebra do negro quebrou a rotina de um estado extremamente 

católico. Mudou a paisagem da cidade de Maceió. O negro, com o seu quebrar, 

imprimiu sua identidade. Agora estava nas praças, nas feiras, nas portas das 

igrejas, nas esquinas, oferecendo seu bico e seus quitutes. Os cheiros do beiju, 

do acarajé e da sardinha eram intensos e inundavam a Maceió europeia. 

O negro quebrou pedras, tijolos, ergueu seu barracão, seu terreiro, seu 

lar, seu estandarte de maracatu. Lá estava, na beira da lagoa, despinicando o 

sururu, mas também se encontrava arrancando madeira, esculpindo o santo, 

batendo tambor e rezando o Pai Nosso. 

Muito antes do quebra do branco, o quebra do negro existia. Foi gerado 

ainda na África, veio nos tumbeiros, atravessou a água salgada. Aqui, o quebra 

do negro, foi escondido no religioso obrigado, no trabalho escravo, onde com 

seu quebrar, o negro ergueu engenhos, produzindo máquinas, ferramentas e 

açúcar. O quebra, do negro, o fez suportar o banzo da terra natal, o açoite, as 

amarras. O quebra do negro, virou grito, resistência, permanência, 

reivindicação, fuga e levante. Virou quilombo, comunidade, seu novo lugar.  

No quebrar do branco, o negro foi parar nas delegacias, tendo seus 

objetos de cultos recolhidos e destruídos. As leis não o amparavam. Assim, sua 

voz embargou, mas não o silenciou. Seu quebra era sua memória. 

O quebra, do negro, é o seu conhecimento, a identidade em que o 

Quebra do Xangô tentou apagar. O quebra, deste negro que honrou suas 

origens e seu credo, o manteve em pé pós-quebra do branco. O mantém até 

hoje.  

A imagem da quebra, do negro, é a principal razão para iniciarmos esta 

narrativa. É o quebra que alimentou nossa investigação dentre mais de 200 

objetos que representam este quebrar. É o quebra que nos possibilitou 

enxergar outras camadas, outras cores, soprar nas cinzas que insistem 

esconder feixes de luz, de memórias, de imagens que continuam a queimar. É 

a quebra, a ação, e o Quebra, o episódio. 
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São destas quebras que queremos companhia, carregadas de indícios, 

vestígios, rastros, marcas de um artista afro-alagoano que deixou sua 

assinatura num anonimato, numa espécie de quebra-cabeça, que nos permite 

separá-lo da história engessada que o colocaram. É desta quebra, a ação 

orquestrada, que se fez o Quebra de 1912. É desta quebra que se tem a 

Coleção Perseverança, onde se encontra a quebra do negro. 

O Quebra do Xangô, da polícia, é somente um pano de fundo para 

ativarmos as memórias da quebra do negro que estão muito além do episódio 

de 1912. Portanto, é na paisagem deste quebrar do negro que assentamos 

nossas inquietações e observamos esta imagem além. Este além que tensiona, 

sobrevive e quebra silêncios. Sigamos, com os pés na lama, agora sob a 

quebra do negro... 
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Agô é abertura, entrada, começo. Saudação iorubá. O início do caminho. 

A gênese de uma história.  

Gritamos agô. Pedimos permissão para adentrar um terreiro que não é 

nosso. Aos orixás, voduns, inquices e caboclos, a proteção e guia para a 

vereda que se abre. 

É o início de uma longa jornada que se personificará numa tese. Um 

trabalho acadêmico que segue padrões necessários para que seja 

compreensível sua linguagem. Agô reverbera em nós e nos encoraja a seguir 

não somente pelo cientificismo, mas pelas memórias de um negro, de onde 

sairão as tramas imprescindíveis para que não fiquemos retidos às teorias que 

muitas vezes aprisionam o fluir de uma narrativa.  

Esta tese é fuga e aproximação. Ela revisita o que veio antes e traz à luz 

o que foi jogado num sótão. Esta tese também é grito e reparo. Dá voz às falas 

silenciadas e identifica um sujeito anônimo que os discursos racistas e 

segregacionistas tentaram apagar há séculos. 

Aqui é o prelúdio das memórias de uma coleção. Memórias que versam 

sobre um criador. A Coleção Perseverança, salvaguarda do Instituto Histórico e 

Geográfico de Alagoas (IHGAL), e o artista afro-alagoano, sem identificação, 

são sujeitos da narrativa que se anuncia. A coleção, carregando o fatídico 

Quebra do Xangô, episódio orquestrado por um grupo de milicianos que 

invadiu os terreiros de religião de matriz africana em Maceió, capital do estado 

de Alagoas, em 1º de fevereiro de 1912; e seu artista, levando também a 

escuridão e o assombro, vilipendiado por teorias, intelectuais, imprensa e 

catolicismo. 

No entremeio entre a coleção e as histórias que a constituíram, 

certamente foi a história do seu artista, autor dos mais de 200 objetos que a 

formam, rodeada de muitas incógnitas que nos prendeu. Nas marcas de feitura 

e nos signos religiosos, o indício de um sujeito chamava-nos para que 

observássemos aquilo exposto, aparentemente em seis vitrines, e lido 

equivocadamente. Era a Coleção Perseverança trancada a uma leitura 

superficial, presa a uma só história, a do Quebra de 1912. 
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Tema e hipótese ajustados. Entretanto, antes de tudo era preciso um 

sopro. Quem era o artista daquela infinidade de objetos arrancados dos pejis? 

Não tínhamos uma resposta definida. Não a priori. Era preciso procurá-lo. 

Havia cinzas que escondiam a imagem deste artista. Cinzas de histórias não 

contadas; cinzas das fogueiras que arderam na noite de 1912, de onde parte 

dos objetos foi tirada para preservar o feito bravio do grupo revoltado contra os 

conhecidos xangôs; cinzas das memórias esquecidas dos pais e mães de 

santos perseguidos, espancados e divulgados como produtores do mal. Cinzas 

e mais cinzas que encobriram as cores dos folguedos que alegravam os 

carnavais e as festas dos santos. Um escuro, um assombro, que parecia não 

ter começo e nem fim. Tudo isso era o que sinalizava a Coleção Perseverança 

diante de nós. 

O indício para o surgimento desta narrativa foi uma faísca. A que surgiu 

entre as cinzas, como um desenho, um risco, uma pincelada, um corte, uma 

costura não explicada. Alguém gritava entre aquele pó. Foi nesse momento 

que resolvemos soprar. Um sopro intenso. A faísca espalhou-se. Queimando-

nos. A imagem apareceu. Queimava, intensamente, a ponto de consumir nosso 

olhar com suas flamas. 

Do fogo, como um sintoma, surge-nos um sujeito, velado, coberto por 

um pano branco, que cai sobre todo o corpo. De suas mãos, a oferta de uma 

escultura. Aquela imagem, do sujeito e da escultura, era potente, poética e 

gigante. O leve brilho dos olhos, por debaixo do véu, parecia indicar o que era 

preciso. Era o artista, escondido pelo tempo, calado, revelando-se, lentamente, 

como signo secreto. Uma voz ecoou: “Não vês que estou queimando?”. O que 

logo interpretamos como um convite para seguirmos com ele e, de certo, 

recontarmos suas memórias. Não tivemos escolha, a vontade de conhecer e 

reescrever aquela história eram maiores.  

Imediatamente, entendemos que era preciso desapegar de tudo que 

sabíamos sobre aqueles objetos, porque sabíamos o superficial, o canonizado, 

o dito generalizado. Assim fizemos. Sopramos ainda mais, deixando com que o 

vento gerado pelo nosso fôlego espalhasse as chamas e que, assim, quem 

sabe, fosse possível enxergar os olhos daquele que nos ofertava Xangô em 
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madeira, daquele que gritava na labareda: “Kao Kabecilê!”2.  A curiosidade 

aumentou, e logo a questão “quem é esse artista da Coleção Perseverança?” 

tomou-nos. Pronto! Era por esta concepção que trilharíamos. Sem vê-lo, a 

princípio, mas sabendo que quanto mais burilássemos as peças, mais o 

enxergaríamos entre elas e, ademais, suas histórias.  

As evidências estavam todas lá. Cada peça era uma marca de sua 

identidade não revelada. Uma moeda islâmica numa coroa, uma medalha do 

Paraguai em uma bolsa, uma lata reaproveitada para um abebê, um pedaço de 

jornal costurado dentro de um capacete, uma cruz católica num bordado, um 

pandeiro do Pastoril, um ganzá de Maracatu, eram alguns sinais das mãos 

desse artista. A resposta para “como encontrá-lo?” começava a ganhar os 

primeiros sinais. Assim, compreendemos que a tese seria feita sobre as 

memórias do artista da coleção e, especificamente, em sua procura. 

Para construir esta história e estas páginas inspiramo-nos em duas 

exposições, A mão afro brasileira, de 1988, e Para nunca esquecer: negras 

memórias, memórias de negros, entre 2001 e 2002; ambas com curadoria de 

Emanoel Araújo, atual diretor do Museu Afro Brasil na cidade de São Paulo. As 

mostras, a nosso ver, completam-se, e pela complexidade de suas 

abordagens, fomos tomados pela essência temática que enaltece memórias de 

sujeitos esquecidos pela história canônica, da contribuição técnica de negros e 

negras para o desenvolvimento cultural do Brasil e da inscrição destes 

esquecidos na história da arte brasileira. Contudo, da reivindicação dos 

esquecimentos e da afirmação de uma produção artística de mãos negras, 

africana e descendente, campos em que as exposições aproximam-se, 

acreditamos que o mais valioso no tema exposto, em ambas, seja a 

apresentação de objetos de rituais como obras de arte, sem diferenciá-los em 

arte maior ou menor, todavia, evidenciando-os entre memórias e histórias de 

personagens que produziram em meio a intempéries e adaptaram seus 

conhecimentos a uma cultura colonial.  

É disto que esta tese aproxima-se, do artista e da obra que têm como 

temática o sagrado das religiões de matrizes africanas, sincretizadas, 
                                                           
2 Venha saudar o rei (PRANDI, 2001). 
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provedoras de um conjunto simbólico que resultou em peças complexas, 

carregadas de uma estética muito peculiar. Esta tese se faz pela Coleção 

Perseverança, arcabouço para conhecermos os caminhos percorridos por este 

artista anônimo e, sem dúvida, a estética que vai além do aparente, que cruza 

sentimentos e vivências. 

Todas as narrativas que aqui propomos se faz dentro de uma metáfora: 

o artista que, produzindo sua obra, construiu memórias com todas as 

especificidades que caracterizam um processo de produção artística, que vai 

desde os primeiros rabiscos até à finalização. Esta metáfora é a memória que 

parte de nós, é o nosso olhar, acreditando ser tão necessária para que a 

escrita que objetiva não se envaidecer por conceitos e frases, que ao tempo 

em que afirma certo posicionamento, não prenda o fluir e o sentir que se 

anunciam. Queríamos experienciar e ver brotar o que estava velado. 

É uma metáfora do construir que, além de nos permitir adentrar na 

imaginação do artista, possibilita, a quem desafiar a ler as páginas que 

anunciam suas vivências, enxergar as suas mãos, seja aplaudindo, batendo 

ilus, esculpindo orixás ou bordando um oxê. É a metáfora que se constitui no 

intento de relatar memórias como quem constrói um vaso de barro ou banha 

uma imagem de caboclo de tinta prateada. Esta tese é a personificação de um 

artista, através da metáfora da construção. Esta tese é a memória que foi 

desvelada e reconstruída. Esta tese é a memória/objeto/coleção das mãos 

afro-alagoanas repletas de sacralidade: 

 

[...] deixando fluir em mim as memórias das escritas alagoanas, 
das escritas de suas cores e sons, de personagens esquecidos 
e de eventos de origem soterrados, doloridos e esquecidos e, 
[...] deixando fluir paisagens e coisas de negros, memórias e 
imagens. (BEZERRA, 2014, p. 9). 

 

Voltemos ao convite do artista.  Queimados e convictos do nosso 

intento, seguimos. A primeira cena nos apresentada foi o ateliê, o terreiro, lugar 

de onde ele alimentava sua poética. Era ali que se iniciara a estética do 

sagrado, repleta de conexões com o cotidiano dos rituais. Era daquele espaço 

que as peças construídas também poderam receber, a priori, as marcas da 
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vida do artista. Nelas, há os primeiros sinais que não podemos esquecer, as 

impressões, o toque e o manuseio da matéria-prima. Aliás, foi tentando 

enxergar esses vestígios que começamos a compreender que essa estética 

sagrada não se faz somente de objetos sacralizados, banhados por folhas e 

óleos ou usados em pejis e sacrifícios, mas de um conjunto de simbologias que 

habitava a mente do criador. 

A estética da qual o artista nos fala é a que tem seu início no 

conhecimento das técnicas, na escolha dos materiais e na produção. Estas que 

reafirmam a condição sagrada da coleção aqui em análise, que antes de virar 

um conjunto expositivo nas salas do museu do IHGAL, lugar que hoje a 

salvaguarda, é o registro do fatídico episódio que silenciou os xangôs 

alagoanos. 

Foi aí que nos demos conta de que a estética nos apresentada não era 

somente aparência, mas rastros. Em seu sentido mais condicional, vestígios, 

pegadas, marcas, aqueles resquícios que nos remetem às ausências, 

presenças, lembranças, do desaparecido, do que vier a aparecer, das 

memórias, das histórias. Assim, esta tese também é rastros e se faz por eles, 

tendo-os como um elemento que passará a ser metodológico, basilado pelo 

pressuposto de Carlo Ginzburg, em seu célebre Sinais: raízes de um 

paradigma indiciário (1989). Neste autor, abarcamos o olhar científico e foi 

onde que a pergunta que rege nossa curiosidade aproximou-se de seu 

postulado, ou seja, em Ginzburg a procura pela identidade do artista da 

Coleção Perseverança se resumiu na ideia de que para atribuir a autoria de 

uma obra é preciso não se basear em características mais pomposas, de fácil 

imitação, como por exemplo  em pinturas, e sim examinar os elementos mais 

negligenciáveis, centrar-se nos resíduos, nos pormenores que, muitas vezes, 

são considerados sem importância e até triviais. Ginzburg abriu nossos olhos, 

mais um portal, e nos deu coragem para enfrentar o desconhecido. De posse, 

seguimos sobre as evidências. 

No ateliê/terreiro ali estávamos. Diante de nós o artista e uma coleção 

de objetos oriundos das casas de pais e mães de santos espancados em 1912 

e que viram parte de seus pertences ser queimada na noite do quebra-quebra. 
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Assim, de rastros, os objetos tornaram-se nós para serem desatados e 

reconectados de outra forma. Perante a cena, ávidos pelo que logo se 

anunciava, mais de 200 peças surgiram, a possível identidade do artista estaria 

ali. Teríamos que analisar uma a uma, atentando-nos para as formas, as cores, 

as técnicas, os materiais, os signos incrustados, os usos, as sensações, 

nitidamente os cheiros, o assombro e as dinâmicas culturas envolvidas: cantos, 

danças, festejos, folguedos, grupos étnicos e paisagens. Rastros/nós só se 

avultaram. Sem medo, seguimos. 

Neste momento, o Quebra do Xangô passou a ser mais um indíce das 

peças, a gênese do que viria ser coleção, mas não a história dos objetos, das 

premissas e das marcas do sagrado afro-alagoano. A quebra do branco, 

policialesca, deu lugar à quebra negra, intrínseca à condição de ser negro em 

solo massapê. Daí, esta tese se fez. Ganhou seu sentido. O convite do artista, 

o sopro nas cinzas e as chamas, que fortemente surgiram, passaram a ser 

sinônimos de MEMÓRIA, numa espécie de remontagem do vivido, do tempo 

mítico das experiências coletivas (ASSMANN, 2011); de ESTÉTICA 

ASSOMBRADA, não somente pela estética dita suja, por carregar matéria e 

cheiro de rituais (VIEIRA COSTA, 2014), entretanto, pelos assombros dos 

discursos racistas de intelectuais e da imprensa, enfatizados no início do 

século XX, pelos silêncios e apagamentos impostos por leis, religiões e 

questões museais. 

Da incerteza sobre a identidade do artista, mas certos de suas marcas, 

nosso caminho agora se faz com muitas imagens e personagens. Uma mãe de 

santo, um vendedor de bugigangas e um artista, três memórias negras 

tornaram-se ancoradouro para que nosso olhar crítico não se contaminasse por 

devaneios. Tia Marcelina, Tio Salú e Mestre Zumba são as figuras principais 

que costuram a narrativa. Os dois primeiros, intimamente ligados aos terreiros 

invadidos e à procedência dos objetos, outrora, anunciados pelo Jornal de 

Alagoas como trazidos da África e vendidos por Salú em Alagoas, Pernambuco 

e Bahia. Marcelina, a negra da Costa, acusada de ser mãe de santo de 

Euclides Malta, governador de Alagoas, cuja notícia sobre sua possível 

reeleição, em 1911, alimentou a fundação do grupo de milicianos com o intento 
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de atacar e destruir os xangôs do estado. Zumba, pintor autodidata, talvez seja 

o arremate que nos faltava. Zumba nasceu em plena perseguição aos terreiros, 

e por ter acompanhado sua mãe, que foi filha de santo de Tia Marcelina, 

conseguiu traduzir a imagem do sagrado e as relações que os terreiros de 

Alagoas tinham com os folguedos populares e com as Irmandades. Nesta tese, 

Zumba nos apresentará os cenários, através de cores e formas do trabalho, do 

credo, das danças, das vivências do artista afro-alagoano. Zumba nos revela a 

imagem antes só imaginada. 

Tia Marcelina, Salú e Zumba também são memórias sobre os objetos. 

Grande parte da coleção é constituída do que foi tirado da casa da negra 

Marcelina. Seu terreiro foi o mais visado pelos invasores e a religiosa, 

resistindo à brutalidade, deixou-nos indícios do peculiar xangô que fundou. 

Nesta perspectiva, o chamado beato Salú conecta-se com as memórias de sua 

amiga Marcelina. Ele, denominado jêje, de ritual vodun Legba, era uma figura 

constantemente requisitada pelos terreiros de Maceió. E é por sua presença 

nestes que compreenderemos parte das características dessa estética 

sincrética nos objetos. E finamente Zumba. Reiteramos sua genialidade em 

registrar um negro viril, resiliente e criativo, onde nos pôde, com suas 

pinceladas, mostrar a possível imagem de Marcelina e Salú, certamente, 

constituídas pelas lembranças de sua mãe e por seu contato com o dia a dia 

dos cultos diversos. É por isso que Zumba estará ao longo de toda a tese, não 

somente ilustrando, mas comprovando os indícios que serão analisados. 

Quando a documentação parecia escassa, foi em Zumba que encontramos os 

traços do povo de santo e das manifestações populares que margeavam o 

sagrado.  

Voltemos ao artista. Ele agora solta a escultura de madeira que nos 

ofertara. Devagar começa a revelar-se. Suas mãos, já de nosso conhecimento, 

sinalizam que estamos no caminho certo. De olhos fechados, respiramos 

profundamente. Cheiros diferenciados invadem o ateliê/terreiro. Invadem-nos. 

Era preciso seguir. Assim fizemos, inebriados e envolvidos por rastros nunca 

vistos dantes. 
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Novamente a voz. Não era pedido, nem convite. Era um canto. Era 

poesia. Era o artista apresentando-se. Era um trecho de suas memórias. Era 

como ele produzia a estética sagrada, assombrada. Naquelas palavras, um 

misto de informações que iam do lugar de origem ao santo cultuado: 

 

É de Congo, é de Congo  
Êi, congá  
Êi, congá  
Rê, rê, é de Congo3. 
 
Rei é Oxalá que nasceu sem se criar. 
Rainha é Iemanjá que pariu Oxalá sem se machucar. 
Grande santo é Ogum em seu cavalo encantado. 
Eu cumba vos dou curau. Dai-me licença angana. 
Porque a vós respeito, 
e a vós peço vingança 
contra os demais aleguás e capiangos brancos, 
Agô! 
que nos escravizam, que nos exploram, 
a nós operários africanos, 
servos do mundo, 
servos dos outros servos. 
Oxalá! Iemanjá! Ogum! 
Há mais de dois mil anos o meu grito nasceu!4 
 
 

O assombro ali já não era mais o medo, mais a beleza de um anônimo 

que nos conduzia por entre suas memórias. O aparente cinza se descortinava, 

as chamas se intensificavam, as cores e as formas daqueles objetos 

apareciam. Já não era mais a mesma cena de antes. A história que 

conhecíamos parecia se diluir entre os nós que iam sendo desatados, logo 

reatados. O silêncio do artista dava lugar às notícias de jornais, imagens, livros 

e registros orais, os documentos a serem explorados.  

Um nó, na garganta, secular, transformar-se-ia num canto de orixá, de 

Maracatu, em narrativas que não substituiriam o vivido; do contrário, seriam as 

lembranças cristalizadas, que nos permitiriam compreender o presente. 

Acompanhados dessa metáfora do fazer, tomamos a liberdade de 

construir as “novas memórias”, na mesma perspectiva da criação de um objeto 
                                                           
3 Trecho de um canto colhido no interior de Alagoas por Alberto Deodato e citado por Abelardo 
Duarte (DUARTE, 2010, p. 208). 
 
4 Poema Rei é Oxalá, rainha é Iemanjá, de Jorge de Lima (LIMA, 2016, p. 68). 



Nas cinzas da Coleção Perseverança, a memória arde|39 

 

 

de ritual, ou melhor, imaginando “quais seriam os caminhos que o artista afro-

alagoano levaria para nos apresentar sua estética sagrada?”. Assim, pensando 

na imagem do terreiro como ateliê, das mãos que fazem a memória através da 

apresentação da Coleção Perseverança e cientes de que cada peça será 

refeita a partir de outras memórias, propomos construir esta narrativa em seis 

partes, sendo cada uma delas aberta por uma página escura que representa as 

cinzas, seguida do artista anônimo5, aqui idealizado pelo ensaio performático 

do artista Roger Silva. Este anônimo, o artista negro da coleção, é o fazedor de 

tudo que será apresentado a seguir, o responsável por enxergarmos as 

chamas que iluminaram os rastros seguidos. 

A Parte I, A IDEIA, é o agô, o pedido para adentramos num universo 

sagrado, é também os primeiros apontamentos sobre o que nos motivou a tal 

investigação; a Parte II, O RABISCO, são os traços que saem da cabeça do 

artista, as memórias da Quebra do Xangô, a presença de Tia Marcelina, Tio 

Salú e Mestre Zumba, e assim, a gênese da Coleção Perseverança, registros 

dos primeiros sinais dos objetos antes de ganharem o status de conjunto 

expositivo; na  Parte III, A MATÉRIA, são apontados assombros, silêncios, 

estética assombrada, materiais de rituais e os discursos construídos sobre a 

arte afrorreligiosa; a Parte IV, A FORMA, enveredamos por reivindicar uma 

autoria para este artista sem rosto, mostrando indícios nas peças que nos 

permitirão compreender seu ateliê, suas técnicas, e sua relação com os xangôs 

de Alagoas; a Parte V, A MODELAGEM, é onde o artista se revelará, 

apresentando-nos suas memórias, antes, durante e pós quebra-quebra, no 

construto das facetas das festas e dos folguedos, do colorido das cerimônias, 

sejam dentro e fora dos terreiros; das cantigas e dos traços nagôs, malês e de 

caboclos que se constituem misturados com o catolicismo, características 

sincréticas dos ritos afro-alagoanos; e por último a Parte VI, O ACABAMENTO, 

é o momento em que refletimos sobre como se construíram as marcas do 

                                                           
5 A produção da capa e as imagens do artista anônimo, do peji e do Xangô Rezado Alto, evento 
que vem sendo realizado em Maceió pelos terreiros, denunciando a ação violenta da quebra de 
1912, foram produzidas por Roger Silva, artista negro, residente em Maceió, que vem 
desenvolvendo sua estética em consonância com à simbologia política e religiosa afro-
brasileira. Portifólio do artista: Roger Silva (@rogersilvafotos) • Fotos e vídeos do Instagram 
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artista da Coleção Perseverança, suas memórias entre as histórias do Quebra 

de 1912 e as dos silêncios causados pelas teorias, intelectuais, jornais e 

imagens, é onde relembramos, para nunca esquecer, as histórias que as mãos 

do artista afro-alagoano carregaram e as marcas deixadas por elas. 

É isto! Esta tese se faz nestes e destes caminhos, diversos, complexos, 

com a finalidade de enaltecer a estética sagrada produzida por um anônimo. 

Dando-lhe nome, reafirmando sua concepção criativa. É nisto que nos 

guiamos! Nos sentidos, nas paisagens e nas tantas memórias que vieram à 

tona. É por isso, que a seguir apresentaremos, em quase sua totalidade, os 

objetos tirados das casas de pais e mães de santos, não para ilustrar, mas 

para rememorar, afirmar e reconectar as peças ao seu criador. 

A seguir, encontraremos uma imagem/tese desnudando-se, objetos 

revelando-se, descortinando seus tons, contando histórias outras, suas e dos 

que deixaram vestígios, sejam das senzalas ou dos xangôs. 

Convidamos você, que chegou até aqui, a seguir, aceitando também o 

convite do artista, a percorrer, sentir e observar o que estava velado. É um 

convite para que, assim como nós, você se queime e veja no fogo o que vimos, 

o que não foi mostrado há séculos.  

É chegada a hora de mais um sopro, o nosso.  

 

 

Agô!  
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O RABISCO 

Há quebra. 
Ódio contra o sagrado. 
Há vozes. 
Religiosos gritam. 
Há zombaria. 
“Bugingangas” restam. 
Novamente o silêncio, 
Ilus calaram-se. 
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1. ALAGOAS DE 1912, A MEMÓRIA DA DEVASSA 
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Bate, moleque, quebra braço, quebra 
perna, tira sangue, mas não tira saber6. 
 
 

As palavras que abrem este capítulo são do momento em que uma mãe 

de santo, Tia Marcelina, é espancada por um dos membros da Liga dos 

Republicanos Combatentes, cujo objetivo era destruir os terreiros de religiões 

de matrizes africanas do estado de Alagoas. É nessa memória que os fios do 

violento Quebra do Xangô de 1912 e, consequentemente, da coleção aqui 

estudada, começam a ser desatados. 

 
Figura 2 - Centro de Maceió no início do século XX. Foto sem autoria. 

Fonte: Acervo APA. 
 

A cidade de Maceió, na época do ocorrido, buscava se modernizar. 

Numa espécie de Revolução Industrial tardia, a família Malta, conhecida por 

dominar o poder há décadas, contratava artistas e arquitetos para 

desenvolverem projetos de construção e restauro de praças e edifícios, 

conforme aponta Tenório (2009). Era uma cidade que buscava ares europeus 

até nos costumes, descaracterizando a cultura local. Contudo, nas ruas e nas 

portas das igrejas, avultavam-se grupos de africanos libertos e descendentes 

                                                           
6 Palavras colhidas pelo historiador alagoano, Sávio de Alemida, nos terreiros de Maceió em 
1960. 
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que vendiam e ofereciam serviços, fugindo da fome e da falta de direitos lhes 

condicionados. Ao tempo em que Maceió tentava se modernizar, africanizava-

se. Negros e negras monopolizavam o comércio, enquanto uma grande parcela 

da sociedade, dita cristã, sentia-se ameaçada pelo fluxo de africanos na 

cidade, logo associados ao aumento da violência. É neste cenário que nasce 

as primeiras ideias da ação que silenciaria os terreiros. 

Conhecido como a invasão às casas de cultos africanos em Maceió, a 

também chamada Operação Xangô tem seu início em prolongadas disputas 

políticas entre Euclides Malta, o então governador, e seus opositores.  Para 

esclarecermos como o fato se consolidou, precisaremos seguir as marcas das 

inúmeras invasões, especificamente das tensões e dos reais motivos que 

levaram ao motim. Comecemos pelo dia do ocorrido. 

 Foi numa noite de quinta-feira, 1º de fevereiro de 1912, em torno das 

dez e meia da noite, quando grande parte da população já dormia, as ruas de 

Maceió, capital de Alagoas, tornaram-se palco de um dos espetáculos mais 

violentos de que se tem notícia no Brasil. De acordo com Rafael (2012, p. 27),  

 

[...] um grupo de rapazes, em sua maioria empregados do 
comércio, foram se chegando ao número 311 da Rua do 
Sopapo, no bairro da Levada, residência de Manoel Luiz da 
Paz e sede da Liga dos Republicanos Combatentes, mistura de 
guarda civil e milícia particular criada há pouco mais de dois 
meses com o objetivo de dar suporte físico à campanha, de 
estilo persecutório, contra o governador, em exercício, Euclides 
Malta7 e onde também se realizavam os ensaios do tradicional 
Clube dos Morcegos, bloco que marcava presença nos 
carnavais de Maceió daqueles primeiros anos do século 
passado.   
 
 

No dia 17 de dezembro de 1911 é instalada a Liga dos Republicanos 

Combatentes, sociedade tipicamente carbonarista, tendo à frente o militar 

reformado do exército Manoel Luiz da Paz, mutilado dos membros inferiores ao 

participar da campanha de Canudos. “A liga vai ter um papel importante na 

                                                           
7 Governou Alagoas de 12 de junho de 1900 a 12 de junho de 1903 e de 12 de junho de 1906 a 
Janeiro de 1912. Antes, foi eleito deputado federal, cargo que voltou a ocupar em 1921 
(ALMEIDA, 2018).  
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campanha oposicionista, pois funcionará como um grupo paramilitar, uma 

espécie de guarda revolucionária popular” (TENÓRIO, 2012, p. 97). 

 
Figura 3 - Manuel Luiz da Paz, fundador da Liga dos 
Republicanos8. Foto sem autoria. 
Fonte: ANDRADE, 2015. 

 

Andrade (2015) posiciona que a referida Liga teria sido importante na 

estrutura política do estado alagoano, pois estava ligada ao Partido 

Democrático. Este vinculado ao seu líder José Fernandes Lima9, que almejava 

destituir Malta de seu cargo.  

                                                           
8 Nascido em 4 de abril de 1847 em Santos, São Paulo. Contava com mais de 25 anos de 
intensa vida no exército, iniciada no 16º Batalhão de Infantaria, em 1879, de Salvador. Na 
Batalha de Canudos, foi ferido em combate no dia 16 de agosto de 1897, quando teve 
amputada a perna esquerda, no terço superior. Em Livramento, no Rio Grande do Sul, foi 
louvado em ordem do dia por bravura na luta dos federalistas, em 1895 (ANDRADE, 2015). 

9 Nascido em Passo de Camaragibe em 1868 e falecido em Maceió em 1938. Foi advogado, 
jornalista, escritor e político. Assume o cargo de vice-governador na chapa do Partido 
Democrático de Alagoas, junto com Clodoaldo da Fonseca, que venceria as eleições de 1912. 
Fernandes Lima foi um assíduo integrante da Liga dos Republicanos Combatentes e 
manifestava seu apoio às invasões aos terreiros de matriz africana (BARROS, 2005). 
 



Nas cinzas da Coleção Perseverança, a memória arde|47 

 

 

É no O Combatente (1914), jornal criado pela própria Liga dois anos 

após sua fundação, que podemos encontrar o hino oficial que denuncia o perfil 

conservador, segregalista e racista que espalhava medo e algazarra, com 

atitudes refratárias por todo o estado: 

 

Salve, oh! Liga gloriosa 
Dos heróes republicanos, 
Tu resurgiste formosa 
Do decorrer de três annos, 
Por libertar Alagoas 
Dos Olygarchas tyranno. 
Tu combatente orgulhosa 
Na extinção do “xangô”; 
Que era arma poderosa 
De Euclides ex-governador, 
Que confiava no fetichismo 
Como um Deus de grande valor. 
Foste sempre perseguida 
Pelos teus adversários, 
Desde os tempos de Miguel Omena, 
Que andas sempre em trabalhos 
P’ra derrubar a oligarcha 
Que infelizmente, espalha galhos. 
Com dor lamento em meu peito 
Dois annos já serem passados 
Está terminando-se o governo 
Do coronel Clodoaldo; 
Que tanto bem nos tem feito 
Ao nosso querido Estado. 
Mas a coragem e calma 
É arma mui poderosa, 
Que pode salvar Alagoas 
Da política ignominhosa; 
Que nos ameaça horrível 
Qual serpente venenosa! 
Qual Jezuitas cruel! 
Qual Néro feroz tyranno! 
Simboliza o Euclides 
Nestes dezoito annos. 
Arrancando o pão dos filhos 
Dos pobres alagoanos! 

 
 

Sob o lema de pacificadora e mantenedora dos direitos da família e da 

religião cristã, intitulava-se como uma sociedade de caráter beneficente e 

político, “mas não politiqueira” (O COMBATENTE, 1914, p. 1), formada por 

homens de todas as classes sociais, em sua maioria do proletariado.  
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[...] A Liga é plantador descalço e suarento, o operário honesto 
e diligente, o caixeiro activo e leal, o machinista que conduz a 
machina, o motoneiro que dirige o carral, o typographo que nos 
imprime o livro, o barqueiro que nos traz a mercancia, o 
carregador que nos transporta a mala, apostilhão que nos 
entrega a gazeta, os que trabalham, os que produzem, enfim, e 
algo que tem a salvar neste paiz, semi-perdido. (O 
COMBATENTE, 1914, p. 1). 
 
 

A partir dos preceitos políticos e religiosos, o grupo tinha como meta 

perseguir às popularmente chamadas casas de xangôs10, da capital e cidades 

circunvizinhas, na tentativa de atingir Euclides Malta e favorecer a sociedade 

que clamava para que o Código Criminal de 1890, que proibia as práticas de 

curandeirismo, fosse aplicado e a imagem de um estado católico, como era 

conhecido Alagoas, não fosse manchada com o aumento de aberturas de 

terreiros que ganhavam licença do governador para seu pleno funcionamento. 

Eis mais um dos motivos para a devassa. 

Desde sua fundação, o grupo não dava sossego ao governador e seus 

aliados. Tinha parte da população e da imprensa a seu favor, noticiando e 

espalhando que Malta era uma ameaça ao bem e ao crescimento da 

população, pois estava em comum acordo com as casas de feitiçarias, tentava 

manter um estado moderno somente na aparência. O alarde foi ganhando cada 

vez mais o populacho e a Liga se fortalecendo através das notícias que 

atacavam, cotidianamente, Malta. Um desses ocorridos aconteceu com o 

intendente da capital, Luiz de Mascarenhas, que no dia 27 de dezembro de 

1911, 

 
[...] dez dias após o surgimento da Liga em Maceió, teve sua 
residência invadida por populares e ex-combatentes armados 
de rifle, obrigando-o a escapar com sua esposa, pulando o 
muro dos fundos de sua casa para ocultar-se na residência de 
um vizinho, em razão de que viria a renunciar do cargo que 
ocupava, como também faria o vice-intendente, Salvador 
Calmon, por também ter sua casa assaltada durante a alta 
madrugada. (RAFAEL, 2012, p. 28).  

                                                           
10 “[...] os lugares em que funcionaram antigamente e funcionam ainda os cultos afro-
brasileiros, receberam, por metonímia, o nome de XANGÔS, uma vez que o nome da função, 
festa ou cerimônia pública desses cultos, passou a ser a da sede ou casa dos mesmos, sendo 
menos conhecidos, hoje, pelo nome de Terreiros, usado inicialmente”. (DUARTE, 1974, p. 17). 
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Vários homens que formavam a Liga, dias antes do episódio de 1912, 

vinham alarmando os moradores da capital, principalmente os membros do 

Partido Republicano, chefiado por Euclides Malta. Distribuíram boletins 

ameaçadores, fecharam repartições públicas, perseguiram e vaiaram cidadãos 

nas principais ruas do centro da cidade e invadiram residências, obrigando 

seus proprietários e familiares a fugirem pelos fundos das casas. 

Parte do plano era perseguir todos os aliados, principalmente os 

funcionários de Malta, na tentativa de tensionar e obrigá-lo a desistir de sua 

candidatura ao governo. O grupo miliciano estava preparado com um 

contingente de homens armados e ávidos, a qualquer custo, a colocar seu 

representante, Clodoaldo da Fonseca11, no posto de governador. 

 Constatamos que um dos grupos formados pela Liga tentou contra o 

Palácio dos Martírios, sede oficial do governo de Alagoas, na mesma noite em 

que a turba invadiu a residência do intendente Luiz de Mascarenhas (RAFAEL, 

2012). Na invasão, encontraram, assim, forte resistência por parte de Malta, 

dos seus funcionários e da guarda do Palácio, os quais repeliram seus 

desafetos, armados de rifles e fuzis, resultando desse confronto, vários feridos 

e algumas detenções. Nesta concepção, a investida só teria sucesso, segundo 

Andrade (2015, p. 131), “[...] no dia 29 de janeiro de 1912”, onde o conjunto 

policial não foi suficiente para conter os revoltosos, que, com muitos esforços, 

conseguiram desarmar a guarda; porém, não puderam evitar a fuga de Malta, 

alvo principal, pelos fundos da residência oficial, que logo embarcou em um 

trem para a capital de Pernambuco (RAFAEL, 2012). Longe do estado, Malta 

afasta-se do cargo e, em seu lugar, quem assume é o coronel Macário Lessa, 

presidente do Congresso Estadual. 

                                                           
11 “A candidatura do general Clodoaldo da Fonseca, filho de Pedro Paulino da Fonseca, 
primeiro governador republicano de Alagoas e parente do Presidente Hermes da Fonseca, cujo 
gabinete militar chefiava, apresenta-se como a mais concorrida nesses tempos de retorno do 
militarismo. Sua adesão às hostes do Partido Republicano já fora tentada por Euclides Malta 
em suas inúmeras viagens à capital federal. Contudo, quem acabou conquistando sua 
confiança foram os oposicionistas do Partido Democrático e sua candidatura contagiou 
diversos segmentos da sociedade, desde os coronéis do interior até as camadas médias 
urbanas, todos empenhados no mesmo projeto político, qual seja, a derrubada da oligarquia 
maltina, atualizando em Alagoas, sob o nome de “soberania”, o movimento que ao nível 
nacional convencionara-se chamar “Salvação”” (TENÓRIO, 1997, p. 114). 
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Se as primeiras cenas que antecipam o triste episódio da noite de 1º de 

fevereiro de 1912 já nos apontam terror e um plano muito bem arquitetado 

contra Euclides Malta, imaginemos, então, o quão macabras foram as ações 

contra os pais e mães de santos associados à gestão maltina. Assim, para 

compreendermos a dimensão do plano da Liga, surge-nos a necessidade de 

pontuar alguns outros fatos que motivaram o grupo, miliciano e político, a 

enfrentar constantemente, com apoio de alguns populares e da imprensa, o 

governador Euclides Malta e, a partir dele, chegar às casas de xangôs. Para tal 

compreensão, precisaremos desenrolar outros fios. Dentre eles, o personagem 

principal, Euclides Vieira Malta, que tem sua vida virada ao avesso, a partir do 

momento em que integrantes do seu partido, inconformados com sua maneira 

ríspida de administrar, o abandonam. 

O plano sobre a perseguição a Malta tem seu início quando o nome Era 

dos Maltas, conhecida como o longo período em que a família de Euclides ficou 

na política alagoana (1900 – 1912)12, passou a circular por todo o estado, como 

forte candidato a continuar com a administração de Alagoas. 1911 era ano de 

lançamento de candidatos ao cargo de governador. Lá, estava Euclides Malta, 

representando os maltinos e o Partido dos Republicanos que desejava 

reeleger-se. Mas, apoiado pelo grupo miliciano e com vontade de destituir a 

família dos Malta, estavam Clodoaldo da Fonseca e Fernandes Lima, que 

espalhavam manchetes comentando os atrasos de salários e a má 

administração que o atual governo vinha fazendo. 

É importante pontuarmos que durante seu período na política, Malta 

enfrentou constantes tensões e liminaridades, como bem atesta Rafael (2012, 

p. 76): 

 
[...] o longo período em que ele dominou a política de Alagoas 
como uma época marcada por uma certa liminaridade, 
integrada por todos aqueles elementos que permeiam aquela 
categoria, tais como: “ataques entre contendores e ondas de 
violência entre facções rivais”, “ruptura de regras práticas como 
respeito e intimidade”, “transgressão das fronteiras entre o 
público e o privado”, “controle problemático das divisões 

                                                           
12 Depois do Quebra de 1912, Euclides volta a Maceió e é eleito, em duas legislaturas, para 
deputado federal em 1921 e 1924, onde permaneceu até 1926 (TENÓRIO, 1997). 
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explicitadas publicamente”, “segregação espacial” e, 
principalmente, “quebra do cotidiano” que em termos da política 
do Estado no período por ele dominado, deixa de se pautar por 
uma grande alternância de dirigentes, para ser dominado por 
um único dirigente. 

  
Figura 4 - Euclides Vieira Malta e sua esposa 
Maria Gomes Ribeiro, filha do Barão de Traipu. 
Sem autoria, 1894. 
Fonte: ANDRADE, 2015. 

 

Foi com esses enfrentamentos que Malta começou a ser visto como uma 

ameaça aos interesses dos seus opositores. Contrário às constantes práticas 

de coronelismo que ainda imperavam, favorecimento de cargos e as medidas 

que beneficiavam, inclusive, seu sogro, Barão de Traipu13, Malta implantou a 

                                                           
13Manuel Gomes Ribeiro, radicado em Alagoas, foi chefe do Partido Conservador. Foi deputado 
provincial nas legislaturas 1876-1877 e 1884-1885 e, como primeiro vice-presidente da 
província, nomeado em 1º de setembro de 1885, respondeu duas vezes pelo governo de 
Alagoas: de 16 de setembro a 7 de outubro de 1885 e de 18 de junho a 1º de agosto de 1889. 
Recebeu o título de Barão de Traipu em 24 de novembro de 1888. Assume vários cargos na 
política, dentre eles o de Governador de Alagoas em 1891. Falece na cidade de Penedo – AL, 
em 1920 (BARROS, 2005). 
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oligarquia maltina que duraria quase uma década. Fechou as portas do Palácio 

do governo e administrou o estado do seu jeito. Beneficiando, portanto, suas 

constantes reeleições e a presença da família em sua gestão. Era uma nova 

gestão para uma prática antiga. Algumas de suas ações começaram a 

incomodar, inclusive, membros do seu próprio partido. 

Euclides Malta, que compreendeu os homens e a época em que vivia, 

subiu na política por meio dos indispensáveis laços familiares. Casou-se com 

uma das filhas do Barão de Traipu. Foi inicialmente constituinte estadual e 

federal, atrelando-se à corrente de seu sogro, que logo depois o elege 

governador de Alagoas. Depois de eleito governador, em 1900, seu modo de 

agir foi sendo visto dubitavelmente pelos grupos oligárquicos estaduais: 

“controle partidário, controle de órgãos municipais, prática clientelista, nepotista 

e patrimonialista” (TENÓRIO, 2009, p. 76): 

 
[...] não houve em seu tempo quem polarizasse tanto ódio nem 
atraísse tanto admiração como esse sertanejo de Mata Grande. 
Inteligente e sagaz transitou em um meio onde pontificavam 
coronéis semi-alfabetizados, os chamados manjeronas, 
misturados com bacharéis ladinos, os “cravos brancos”, que 
serviam de ornamento da orgulhosa classe que dominava o 
poder. [...] Em tantos anos de dominação, na denominada era 
Maltina, Euclides deitou raízes profundas na política alagoana, 
ligando a sorte de sua carreira à de inúmeros chefes 
municipais que tinham como questão de honra a lealdade e a 
troca de amabilidades. (TENÓRIO, 2009, p. 76 - 77).  
 
 

Nessa inconstante administração, entre o gerir e o agradar, os protestos 

de grupos preteridos pela própria oligarquia começaram a ser abafados e 

contornados pela habilidade do “caudilho sertanejo”, nas palavras do 

historiador Douglas Apratto Tenório (2009, p. 76). 

Em seu segundo mandato, em 1906, aproximou-se mais da classe 

agrária açucareira, evitando, assim, a polarização da política entre os grupos 

de Maceió e da vizinha cidade Penedo. Afagou santuários intelectuais, 

reduzidos, mas com ressonância, como o Instituto Histórico, hoje IHGAL, para 

quem adquiriu sede própria, velha aspiração daquela instituição (REVISTA DO 

INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE ALAGOAS, 1909). Dava 

permanente ajuda a asilos, santas casas de misericórdia, prestigiando a Igreja 
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Romana, principalmente na instalação do bispado. Assim, assegurou o 

comando indiscutível da política local, convertendo-se em verdadeira figura 

caudilhesca. 

 A oposição, desarticulada e bastante fragilizada, reagia com extrema 

agressividade, e não se conformava com a permanência longa de Malta no 

poder, que vinha maculando o espírito republicano e tirava qualquer 

possibilidade de renovação.  Alvo de muitas críticas e das constantes notícias 

que saíam nos jornais da capital, Malta era cercado por seus admiradores que 

o elevavam como administrador sábio e operoso, “realizador de obras 

imperecíveis, espírito culto e dinamizador, o homem que rompe o marasmo da 

província e que a colocava no século XX, com o espírito inegavelmente 

moderno” (TENÓRIO, 2009, p. 80). Deste modo, tentava implantar uma 

correspondência idílica entre o sonho de progresso e a imitação cabocla de 

sociedade europeia.  

Nas palavras de Mendonça Júnior, em artigo do Jornal de Alagoas, de 

1952, encontramos o que se chamou ares da “evolução” em Maceió sob o 

governo de Euclides Malta: 

 

A verdade é que, durante, o domínio Malta, Maceió, com seus 
bondes de burro, os seus cabriolés, as suas chácaras da 
mangabeiras e de bebedouro, tinha muito mais vida social do 
que hoje. Em torno do governo existia uma pequena corte, 
muito requintada nos seus hábitos de elegância, que enfarada 
da coreografia geométrica dos lanceiros e das quadrilhas, 
sacolejava ao ritmo bárbaro dos cocos alagoanos, estrepitosos 
e belos, com as suas melodias ingênuas e o seus tropéis 
graciosos e sensuais. (MENDONÇA JÚNIOR, 1952, p. 2). 
 
 

Malta tentava esconder a política de saneamento econômico implatada 

pelo Governo Federal que teve evidentes reflexos no estado, nas suas 

finanças, na carestia e nas dificuldades de vida das classes mais pobres. 

Assim, Alagoas seguia longe dos salões aristocráticos com seu cortejo de 

endemias frequentes, flagelados tangidos pela seca, com miséria crônica 

(TENÓRIO, 2009). 

 A elite que decidia os destinos do fazer política local, do Partido 

Republicano, tinha uma visão diferente. Eram entusiastas no novo tempo e 
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tentavam manter a imagem da feliz província que se esforçava a imitar os 

padrões progressistas do velho mundo e ingressar no espírito da belle-époque 

tropical, sem levar em consideração o clima da terra, até na escolha da 

indumentária: 

 
[...] usavam vistosos sobretudos sobre os ternos de 
camisaria inglesa, feitos em Londres, ou as moças da 
época encadernavam o corpo delicado e frágil em nuvens 
suspensas de saias engomadas, as saias sussurrantes 
que varriam as ruas e escondiam, com um zelo mourisco, 
até a ponta dos botins de verniz. (MENDONÇA JÚNIOR, 
1952, p. 2). 
 
 

Era em meio a essa elite, um bloco de poder sólido, que o estado de 

Alagoas, com a figura de Malta centralizada, estava sendo administrado. Um 

feudo que excluía o populacho de suas decisões. 

O então governador, sabendo de sua força e acreditando que não 

conseguiria se reeleger, em 1903, indica seu irmão, Joaquim Paulo Vieira 

Malta, como candidato ao governo de Alagoas. Com a decisão, houve reação 

do seu próprio bloco de sustentação; tendo o Barão de Traipu rompido com seu 

genro e levando consigo algumas figuras de expressão. Tal rompimento faz o 

Barão renunciar a presidência do Partido Republicano e a se afastar de Malta. 

Segundo ele, justificativa nada convicente, “alcançado pela velhice, retira-se 

para a vida privada” (MENDONÇA SOBRINHO, 1904), o que mais tarde 

tornaria apenas uma desculpa para o afastamento do genro. 

Ao saber que a candidatura de seu irmão era inconstitucional, Malta 

manda sua bancada, parlamento estadual e outros representantes do estado 

na esfera federal, efetuar uma casuística reforma constitucional14 com a ideia 

inicialmente de modificar algumas partes referentes ao Judiciário, cujos 

integrantes tinham sido, na década anterior, atingidos pelo Barão no episódio 

da desposição deste. Porém, a proposta de revisão trazia embutida parte que 

suprimia algumas informações importantes, que diziam não poder ser eleitos 

governador ou vice-governador os ascendentes e descendentes do ocupante 

                                                           
14 O procedimento básico estabelecido por Euclides Malta consistiu na Lei da Reforma 
Constitucional de 06 de junho de 1902. 
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do Executivo, seus irmãos e cunhados, durante o cunhadio na época da 

eleição (TENÓRIO, 2009). Pelas novas bases formuladas, Malta e seus 

apoiadores, mandam suprimir as palavras restritas “[...] ou seis meses a ela 

próximos [...]”, permitindo com essa estratégia, a eleição de seu irmão, visto 

que ele se afastaria do cargo, dentro do prazo estabelecido, e não impediria a 

tal candidatura.  

 

A realidade é que Euclides Malta fez uma jogada perigosa, mas 
calculada. Sabia dos riscos que enfrentaria, pois abriu uma 
rachadura em seu próprio bloco; em compensação, em caso de 
sucesso, remaria absoluto como o fez em mais de uma 
década, deixando de ser figura dependente do sogro poderoso. 
(TENÓRIO, 2009, p. 83). 
 
 

 A atitude de Malta não agradou ao seu partido e gerou tumulto na 

sociedade alagoana. Começou a ser bombardeado por notícias do Jornal de 

Debates e alguns de seus aliados começaram a ir contra tal decisão. Dentre 

eles, estava o senador Bernardo Mendonça Filho, que num discurso na sessão 

do Senado da República, em 1º de agosto de 1904, manifesta seu repúdio e 

entrega o golpe planejado por Malta em favor do seu irmão: 

 

A eleição do Sr. Dr. Joaquim Vieira Malta é duplamente 
inconstitucional. [...] Então pelo simples fato de ter V. Exa. 
passado o exercício do cargo de governador desapareceu a 
incompatibilidade? Não. Ela permanece de modo determinante, 
claro e positivo. (MEDONÇA SOBRINHO, 1904, p. 70). 
 
 

Contrapondo o discurso do senador, Euclides Malta decide manifestar-

se, logo em seguida, no jornal A Tribuna, que ele manda equipar com 

máquinas modernas e importadas, com a intenção de ter um meio de 

comunicação a seu favor: 

 

Não tem razão, pois, o Sr. Bernardo de Mendonça, nem 
quando afirma que a reforma foi feita illegalmente, nem quando 
recorre ao sophisma de que o não exercício do Governador de 
então em nada influiria sobre a compatibilidade do candidato. 
Se este na occasião da elleição não tinha parente algum no 
governo, como é que estava incompatibilizado? (A TRIBUNA, 
1904, p. 1). 
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De acordo com Rafael (2012), mesmo com toda a repercussão, o ex-

governador, que ao historiar os fatos da reforma, pouco diverge dos seus 

opositores. Seu irmão é eleito governador de Alagoas em 1903 e fica no 

mandato até junho 1906. Nesse período em que teve seu irmão no comando 

do estado, Malta é eleito senador e decidi reaproximar seus ex-correligionários, 

entre eles seu sogro. Em seguida, o pacote eleitoral para os próximos pleitos já 

se encontrava arrumado. Seguindo o recomendado pela alteração na 

constituição, Joaquim Paulo Vieira Malta afasta-se do seu cargo, em 1906, 

para que seu irmão, até então senador, renunciasse e pudesse concorrer às 

novas eleições e, consequentemente, voltar a administrar Alagoas. Como 

transcorrido, Euclides Malta retoma ao posto de governador, elegendo também 

boa parte do seu partido para as vagas de senadores, o Barão de Traipu e seu 

próprio irmão, que recém saíra do governo. Euclides fica de 1906 até junho de 

1909, quando se afasta para novamente concorrer ao posto que já era seu. É 

reeleito para o mandato de mais três anos, ficando quase até o fim do mandato 

em 1912. 

Como fica evidente, a era Malta parecia não ter fim. Euclides era um 

homem de retórica afiada e um profundo conhecedor das leis. Com sua 

astúcia, convenceu a muitos em prol dos seus objetivos. Em todos os seus 

anos, como governador, tinha o objetivo de transformar Alagoas num estado 

moderno e exemplo de uma política engajada. A impressão que se tinha era de 

que finalmente, principalmente na capital, já se podia ver ares de uma cidade 

que não parava de produzir e de atrair investimento. Malta considerava-se 

gigante e controlador, com afinco, de todas as decisões que tomava. 

Paralelo a todo esse panorama oligárquico e elitista, existia um povo 

aparentemente esquecido e que Malta tentava, com grandes ações, esconder, 

o pobre, negro e assalariado. Malta governava para políticos, grandes 

fazendeiros e latifundiários que frequentavam as missas aos domingos e 

tinham nele uma imagem de homem conservador. 

Na outra camada social do estado, homens e mulheres negros não 

possuíam direitos e viviam os resquícios de uma pós-abolição mal resolvida. 

Tentavam-se colocar no cotidiano da cidade, desfrutando de uma liberdade 
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ainda ameaçada. Restavam ocupar os centros, as praças, o porto e tudo o 

quanto fosse possível para que o sustento não faltasse. É claro que Malta não 

se importava com este grupo, que cada vez mais crescia, dominando as feiras 

e construindo seus casebres sobre os morros e bairros lagunares. 

 
Figura 5 - O ofício de engraxate no centro de Maceió, início do 

século XX.  Fotografia de Luiz Lavenère. 
Fonte: Acervo APA. 

 
 

Como diz o ditado, “sem eira e nem beira”, trabalhavam em ofícios de 

sapataria, serralharia e diaristas. São nas palavras de Duarte (2010), no livro 

Folclore negro das Alagoas: áreas de cana-de-açúcar, que podemos imaginar 

as cenas que pareciam corriqueiras nas ruas da capital. Na breve descrição, o 

autor apresenta diversos negros que negociavam à luz do Sol. Dentre eles, “[...] 

homem das vassouras”, negro velho que constantemente ecoava: “Vamos 
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comprá, é de piaçá! - Vassoura bem feita p’ra não se acabá!” (DUARTE, 2010, 

p. 228).  

A atividade a que mais se dedicaram, principalmente no início do século 

XX, foi mesmo a venda de produtos alimentícios:  

 

A negra Florinda, com sua estridente risada, também tinha seu 
jeito para vender as tapiocas de leite, colocadas em folhas de 
bananeira; e suas queimadinhas, em cartuchos de papel: “- 
Queimadinhas! Queimadinhas! Tapioca de leite! Florinda está 
aqui!”. (DUARTE, 2010, p. 228). 
 
 

A variedade desse comércio ambulante era a comercialização de 

quitutes, desenvolvida por mulheres negras. Em Maceió de Outrora (1976, p. 

32-33), Lima Júnior também retrata o cotidiano dessas mulheres na capital: 

 

[...] as baianas, as velhas negras da Costa, com suas saias 
rendadas, cabeções brancos, bem engomados, vendiam 
vatapá e caruru [...]. Em Jaraguá [...] a preta Balbina, sentada 
na calçada do primeiro prédio do beco da Estrela - início da 
atual rua Comendador Leão - fazia concorrência à Maria Rosa, 
vendendo seu apreciado ‘Ribacão’ ou arribação’. Caixeiros, 
estivadores, trapicheiros, empregados dos armazéns de açúcar 
e de estivas fartavam-se da comida modesta e apetitosa [...]. 
Explorando o mesmo ramo, a Babaré, negra velha, africana 
legítima, quase centenária, vendia, de 1 às 4 da tarde, junto ao 
portão de ferro da The Great Western of Brazil Railway 
Company, na Rua Barão de Anadia, na Estação Central, arroz 
de coco, vatapá, caruru, além de siris, camarões, sururus 
ensopados em leite de coco. Quantas vezes, antes de partir o 
trem de Quebrangulo, já estavam vazias as grandes panelas 
dos comestíveis apreciados, vendidos por preços módicos, e 
duas ou três quartinhas com água fresca, trazidas 
especialmente para agradar a freguesia. (LIMA JÚNIOR, 1976, 
p. 111-112).  
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Figura 6 - Negras quituteiras na Praça Montepio, centro de Maceió, 1905. Fotografia de Luiz 

Lavenère. 
Fonte: Acervo APA. 

 
 

E prossegue: 
 

À tardinha, a preta Florinda, de boca funda pela falta de todos 
os dentes, sempre muito esmerada, com sua saia de roda e 
seu orgulhoso xale de quadradinho atravessado ao ombro, 
como as baianas, vendendo queimadinha, conduzida num 
tabuleiro muito asseado, coberto com alvíssima toalha 
bordada. À tardinha e à noite, nas esquinas, negras vendiam 
em tabuleiros de madeira, cobertos com toalhas alvíssimas, 
iluminados por um “mexeriqueiro” de folha de Flandres, cuscuz, 
tapioca, beijus, roletes, farinha de milho, siris cozidos, batatas, 
doces, pipocas, milho verde assado ou cozido, cocada de coco 
verde, goiabas, etc. (LIMA JÚNIOR, 1976, p. 111-112). 
 
 

Depois de implantada a Lei Áurea, quase no final do século XIX, que 

decretou formalmente o fim da escravidão, muitos desses negros, expulsos de 

engenhos de açúcar, vagavam e tentavam se reestabelecer da sua maneira, 

carregando resquícios de submissão e medo. Não tinham direito algum perante 

as leis locais, perseguidos e muitas vezes acusados de promoverem a 
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desordem, rotulados de marginais. Assim, depois de muito vagarem, 

construíram seus lares nas favelas, bairros periféricos, próximos ao centro e 

das lagoas, facilitando o deslocamento e a abertura de casas que 

possibilitassem a prática de culto afro. 

Muitos desses africanos e afrodescendentes, durante o período maltino, 

eram assíduos dos xangôs. Estes constituíram, tanto em Alagoas, como em 

Pernambuco, grupos de cultos afro-brasileiros, vinculados ao sistema religioso.  

 

São instituições ou seitas (no sentido de conjunto de pessoas 
que o adotam) de estrutura ou constituição complexa, com 
cerimonialismo próprio, variando de acordo com as raízes ou 
tradições étnicas (tribais) dos seus grupos formadores, que se 
inspiraram, ipso facto, com as fontes primitivas, originais do 
negro africanos, catolicismo popular, espiritismo, mitos e restos 
da crença religiosa [...]. (DUARTE, 1974, p. 17). 
 
 

Ainda de acordo com Duarte (1974), muitas das sedes dessas 

comunidades situavam-se em pontos distantes do centro da cidade, com certa 

modéstia, geralmente de taipas, onde cujos fundos ou sítios localizava-se uma 

espécie de barracão, lugar onde eram realizadas as cerimônias religiosas. Os 

lugares preferidos para o funcionamento dos terreiros eram os que ficavam 

margeados pela Lagoa Mundaú, possivelmente por favorecer a prática da 

pesca e pelos bairros, Trapiche da Barra, Levada, Mutange e Jaraguá, serem 

redutos de negros e servirem de sedes para muitos blocos carnavalescos. O 

autor ainda aponta que duas contingências influiriam poderosamente para a 

escolha ou preferência do local:  

 

a) maior facilidade de espaço físico para armar-se o barracão e 
preço insignificante do aluguel; b) evitar-se que os toques 
motivassem reclamações e fugir-se às pressões dos brancos, 
idiossincrasia católica e perseguição policial, apesar da 
liberdade e neutralidade oficial. (DUARTE, 1974, p. 17). 
 
 

As casas de xangôs eram formadas por grupos que vinham do século 

XIX, precisamente da segunda metade, sendo dirigidas por africanos e 

descendentes destes. No início do século XX, Maceió era uma cidade 

extremamente negra e possuía uma grande concentração deles que 
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possibilitaram o desenvolvimento urbano e, com o exercício de muitas 

atividades diárias, o desenvolvimento econômico. Mesmo com a contribuição 

ao progresso, Duarte (1974) insiste em afirmar que os negros não eram bem 

vistos, consequentemente sua religião também. Ser do terreiro era considerado 

uma afronta e um risco à sociedade. Prova disto era considerar crime qualquer 

pessoa filiar-se a um deles. Logo, era vista como macumbeira e praticante de 

feitiçaria, sujeita a ser enquadrada no Código Penal de 1890, como logo mais 

veremos.  

Grande parte da sociedade alagoana via as casas de culto como lugares 

onde reinava a baderna, um movimento “maléfico” que se alastrava por todo o 

estado sem fornecer benefício algum. Tal apontamento, também corresponde a 

um dos motivos que levaria a Liga a deflagrar a Operação Xangô15. Vejamos o 

que diz Andrade (2015, p. 96-97) quanto às demais causas para a perseguição: 

 
Religiosa: por meio das intrigas entre católicos e protestantes 
contra as práticas mágico-fetichistas, induzindo à perseguição; 
Irregularidade perante a lei, com a falta de registro policial ou 
legalização, na Secretaria de Segurança, do xangô ou terreiro; 
Exercício ilegal da medicina ou curandeirismo, com práticas 
curativas ou terapêuticas, tais como garrafadas, beberagens; 
Exploração ou ilaquiação da boa-fé, com cobranças de 
quantias em dinheiro para o mal ou a magia negra; Causa 
política, com o xangô sendo apontado como coisa deprimente 
para os políticos que supostamente o frequentavam; Como 
arma política, favorecendo a popularidade ou os pleitos 
eleitorais; Primitivismo do culto, sendo o xangô considerado 
como o conjunto de práticas religiosas primitivas, praticadas 
por negros boçais; Poluição sonora ou abuso de toques 
durante a noite, ultrapassando os limites permitidos ou 
permissíveis; Nocividade em relação à higiene mental e à 
psiquiatria, levando ou induzindo à loucura; ideologia ou credo 
político, o xangô como ponto de reunião dissimulado de 
adeptos de extremismos; Marginalismo: o xangô como reduto 
de elementos marginais; Segregação social: o xangô criando o 
mito da segregação social; Discriminação racial: o xangô 
olhado, deprimentemente, como religião só de negros; 
Sexualidade: utilização ou desvio da finalidade para práticas 
sexuais implícitas na causa moral dos chefes de terreiro; 
Erotismo: o xangô sendo um meio de excitação erótica, toques, 
danças e possessão. 

 
                                                           
15 Outro nome dado ao Quebra do Xangô.  A nomenclatura está presente nos artigos do Jornal 
de Alagoas divulgados entre os dias 4 e 8 de fevereiro de 1912. 
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Na citação de Andrade, fica evidente o quanto negativamente a 

população negra era vista, principalmente a que estava diretamente ligada aos 

rituais. Certamente, para a população cristã, em maioria na cidade de Maceió, 

um povo que propagava discórdia e um impecílio para o desenvolvimento 

moderno do estado16. Este era o pensamento da sociedade religiosa que 

assistia Maceió africanizar-se e se negava a aceitar:  

 

[...] ruas cheirando a peixe frito, a tapioca, o arroz-doce, 
vendidos nas esquinas, em tabuleiros enfeitados com papel de 
seda cortado em desenhos ou figurinhas de variadas cores, 
verde, amarelo, vermelho, azul; ruas cheias de negras trajando 
vistosos chalés e turbantes de cores fortes na cabeça. [...]. 
(DIÉGUES JÚNIOR, 2002, p. 157). 
 

 
É importante salientarmos que as perseguições aos terreiros não 

começaram diante da possibilidade de reeleição de Malta. O assunto sobre a 

reeleição só enfatiza o discurso que já perdurava há anos. É possível encontrar 

em vários noticiários registros de denúncias quanto ao funcionamento dos 

espaços e das práticas de feitiçaria na capital, logo no início do século XX, em 

pleno governo maltino: 

 

Santina de tal, residente na Estrada Nova, foi denunciada ao 
sub commissario do 2º distrito de Jaraguá, nosso amigo Pedro 
Coruripe, de que por meio de feitiço vive constantemente 
explorando aos incautos, a ponto de comprar objetos por 
menos do seu valor, dizendo estarem empestados de feitiçaria. 
Assim o fez traz-antehontem comprando por 10$000 uma cama 
de 50$000, pertencente a uma pobre mulher vizinha. Aquela 
autoridade mandou dete-la na casa de Detenção. (A TRIBUNA, 
1901, p. 2). 
 
 

Os anos passam e se aproveitando da imagem negativa dos terreiros 

nos noticiários, a Liga dos Combatentes, juntamente com seus representantes, 

                                                           
16 Salientamos que esse processo vinha sendo implantado na transição do século XIX e XX, 
onde a população negra e livre espalhava-se pelas capitais em busca de trabalho. Dessa 
forma, surgiam manifestações de intolerância por parte dos dominantes - oficiais e extra-
oficiais, que de naturalizadas não eram contestadas, como a proibição da capoeira (Código 
Penal, Decreto número 847, de 11 de outubro de 1890) e o combate aos feiticeiros, ficando 
proibidos os chamados baixo espiritismo, magia e curandeirismo pelo Código Penal de 1890. 
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entre eles Clodoaldo da Fonseca, que tanto almejava o cargo de chefia do 

estado, e Fernandes Lima, que presidia o partido opositor ao de Malta, 

espalhara para os quatro cantos de Alagoas a notícia de que o representante 

maior do povo era assíduo frequentador das casas de xangôs, das quais o 

povo e a polícia desejavam banir. Pronto! Era o pontapé inicial que faltava para 

que o grupo miliciano mobilizasse grande parte da população e de até negros 

contrários aos cultos afrorreligiosos, em prol de seu objetivo. 

As falácias começaram a ser publicadas em dois importantes jornais da 

capital, Jornal de Debates e o Correio de Alagoas, já em 1905 e 1906, muito 

antes da fundação da Liga, quando Euclides Malta era senador e deixara seu 

irmão como seu substituto no cargo de governador. No Correio de Alagoas, 

especificamente num artigo intitulado O Mestre Félix – A feitiçaria e a política, 

publicado em 1906, encontramos trechos em que um jornalista entrevista 

vizinhos do terreiro de Mestre Félix, pai de santo, que era frequentado por 

pessoas ligadas a Malta:  

 

Pelo que há de melhor na capital, a começar pelo Dr. Joaquim 
Paulo do tempo em que era Secretário do Interior. Além desse 
Sr. vêem por aqui freqüentemente o Dr. José Tavares, o mais 
assíduo dos visitantes de Félix, e o Senador Euclides Malta já 
tem vindo também, com outros senhores cujos nomes não 
posso precisar [...]. Não é segredo para ninguém. Vêem 
consultar o babalaô sobre assumptos graves, pedir mandingas, 
assistir os condomblés, e os sacrifícios e, disseram-me que o 
Dr. José Tavares já é ogan da seita, primeiro degrao da escada 
que conduz ao babalaôato. O Dr. Joaquim Paulo, quando 
secretário freqüentou o Félix para que elle influísse no espírito 
do Senador Euclides Malta, afim de fazel-o Governador. O Dr. 
José Tavares é um dos mais afeiçoados dos santos, o que 
quer dizer que elle esta immune do mal, é um dos favoritos da 
vida de dinheiro. Para que o Senador goze do mesmo 
prestígio, o Sr. Secretario do Interior prepara-lhe a iniciação, 
pois S. Exc. aspira ser alufá [...]. Como elle o Dr. Tavares deve 
a feitiçaria o logar que occupa, como o Dr. Eusébio de Andrade 
e o Dr. Wanderley de Mendonça que também procura Félix 
para fins amorosos [...] sobre o Senador Euclides Malta recae 
diariamente a acção mysteriosa dos philtros encantados, da 
magia poderosa do babalaô. Por isso S. Exc. anda pálido e 
doente. Um dia queixou-se ao Dr. José Tavares, S.S. 
compadeceu-se do Chefe e aconselhou a procurar Félix. 
Apresentou-o, fe-lo assistir o sacrifício de uma galinha preta 
immolada à orixá-alúm. S. Exc. gostou, deu-se bem, voltou, 
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abriu a bolsa, porque não há feitiço efficaz sem dinheiro para 
as evocações, os animaes do agrado das divindades, as 
plantas, os amuletos e as dansas [...] Agora s. exc. vai ficando 
mais assíduo; já consultou uma das divindades sobre sua 
saúde e Félix deu-lhe uma xaropada que S. Exc. esta usando, 
a conselho do santo. Como tivesse dúvida acerca de sua futura 
eleição, o Félix fez uma apparatosa festança, mas o oráculo 
consultado vacticinou mal [...]. Félix trata de applicar orixa-
alúm17 com offerendas e sacrifícios.Treze galinhas pretas já 
foram sacrificadas! O santo, porém, não está satisfeito e teima 
predizer desastres a S. Exc. Hontem o Dr. José Tavares esteve 
cá, a saber se Orixá-alúm estava melhor, mas bem disposto 
[...]. Parece que a divindade ainda está mal com o Sr. Senador 
porque o Dr. Tavares levava uma cara desolada, uns ares de 
enterro [...]. (CORREIO DE ALAGOAS, 1906, p. 2). 
 
 

Nos anos seguintes, os referidos jornais continuaram a noticiar a 

associação de Malta com os xangôs. Em 1911, já governador pela terceira vez, 

as publicações se intensificaram e Malta começa a ser atacado semanalmente. 

Suas ações eram constantemente alvo de críticas, como a citação que 

encontramos no jornal Correio do Maceió: “[...] é voz corrente que, quando o 

Dr. Euclides Malta sente qualquer dificuldade política, nota-se que funcionam 

ou trabalham todas as casas de xangô, existentes nesta cidade” (CORREIO 

DE MACEIÓ, 1911, p. 2). 

Neste ínterim, em busca do momento que antecipa o quebra-quebra, é 

imprescindível mencionarmos que o relato feito por Blyger, no livro Alagoas 

pitoresca, de 1951, é a peça principal para entendermos a revolta que se 

alastrou no final de 1911 e no início de 1912. O texto traz a cena em que um 

pai de santo, conhecido como Chico Foguinho, vai até o palácio do governo e o 

convida para a abertura de seu terreiro: 

 

Chico Foguinho, o pioneiro dessa seita entre nós, nos primeiros 
passos para a sua constituição foi a Palácio, acompanhado dos 
seus irmãos Japyassu, Cesário Thompsom, Chico de Teça e 
vários outros crentes, no número dos quais, mais tarde, se 
filiaram muitos doutores, comerciantes e senhoras de alto 
coturno social e convidaram o Governador, para honrar com a 
sua presença, a sessão inicial dos ofícios inaugurais do culto 
aludido. Euclides, dentro do seu velho princípio, em virtude do 

                                                           
17 Não encontramos nenhuma referência sobre o orixá citado. 
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qual, melhor seria estar bem com todos, do que ter alguém ou 
alguma coisa que lhe pudesse fazer algum mal, aceitou o 
convite e lá se foi para a tal inauguração do Xangô do 
Foguinho, na rua Santa Maria. (BLYGHER, 1951, p.12). 
 
 

Blygher (1951) também descreve o momento em que Euclides Malta, 

durante o ritual de inauguração, é aclamado como o Papa do Xangô Alagoano, 

o Leba associado a Exu: 

 

Em lá chegando, Japyassu, como que introdutor diplomático e 
palavra passada com a irmandade, aclamou o seu chefão 
Euclides, como representante máximo de Deus Leba, ou seja, 
o Papa do Xangô alagoano. Euclides meio embaraçado com a 
surpresa, recebeu, todavia, aquela honraria, como uma simples 
palhaçada e com sua proverbial bondade e indiferença a uns 
tantos preconceitos sociais, dentro sempre do seu inseparável 
princípio já anunciado, submeteu-se ao ‘Beija mão dos fiéis’, 
coroou os santos, desde o maior ao menor e ao terminar toda 
essa cerimônia ritual, ao retirar-se, chamou Chico Foguinho e 
toda a corja macumbeira e disse-lhes: Bem, está tudo certo e 
faço votos pela felicidade de todos vocês, mas eu os advirto de 
que, acima desse tal de papado está o meu poder secular. Em 
caso, pois de conflito entre os dois, podem ficar certos, o papa 
de vocês desaparece, para ficar o governador zelando pelo 
bem estar do povo que governa. E, outrossim, declaro, ainda 
que para evitar massadas e nova visita ao templo xangoriano, 
como papa não devo andar muito a mostra, de modo que, sem 
arredar o pé do vaticano farei de lá, tudo que julgar necessário 
aos interesses de vocês. E retirou-se com grande séquito de 
papalinos. Pouco tempo depois, a imprensa meteu o pau na 
macumba de Foguinho, denunciando à polícia, fatos graves 
cometidos pela sua gente, que estava a extorquir dinheiro do 
povo, para descasar e arranjar noivo, etc. Tudo numa 
exploração terrível e abuso de ignorância da nossa população. 
O pânico estabeleceu-se, desde logo, por toda a cidade e o 
papa teve que intervir, baixando uma bula e caso não fosse 
obedecida, como na bula se ordenava, a polícia fecha-lo-ia. 
Houve no seio dos macumbeiros certo movimento de revolta 
contra o papa e sua bula, mas Japyassu, como secretário geral 
do culto xangoriano, aconselhou todos os irmãos a 
obedecerem, porque, disse ele, não devemos ir de encontro à 
infalibilidade do nosso papa, sob pena de excomunhão. E o 
Xangô fechou-se mesmo. E está aí, salvo melhor juízo, a 
origem do lebismo nas Alagoas. (BLYGHER, 1951, p.13-14). 
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E mais adiante, Blygher (1951) apresenta uma citação em que, 

possivelmente, seria de Euclides Malta desmentindo sua presença no terreiro 

de Chico Foguinho: 

 
[...] tempos depois do Euclides fora do Governo, é que veio ele 
saber dessa história do seu papado e da razão por que seus 
amigos eram chamados Lebas18 [...]. E ao pôr-se a par de tudo 
isso, dando uma gargalhada, declarou: ‘nunca tal coisa se deu 
na minha vida, e nem nunca sequer, por curiosidade, entrei 
nessas casas de macumbas e feitiçarias’ [...]. E como estas, 
foram muitas acusações que lhe fizeram [...]. (BLYGHER, 
1951, p. 14).  
 
 

Em quase todos os seus mandatos, Malta viu-se diante de um turbilhão 

de acusações e soube enfrentar face a face a balbúrdia que lhe ameaçava. 

Mas, no fim de 1911, juntamente com os inúmeros artigos dos principais jornais 

que desconstruíam, velozmente, sua imagem de católico para a de Papa do 

Xangô, parecia não saber como contornar a pressão popular. A elite que 

outrora o apoiava, aparentemente o abandonara. As inúmeras ações feitas em 

suas gestões, as remodelações dos espaços públicos, sob comando do pintor 

Rosalvo Ribeiro e do escultor Giovanni Luigi Giuseppe Lucarini, caíam no 

esquecimento (LESSA, 2011). O outro lado da população sofria com os cortes 

orçamentários, fome e atrasos nos salários. Malta parecia não ter saída. Os 

ares modernos que almejava, levavam-o para o fundo do poço. 

 É neste momento frágil que o plano da Liga, definitivamente, ganha 

forma. Agora, o governador seria duramente perseguido e, a qualquer custo, 

não se tornaria novamente o representante do estado. Assim, em meio à 

euforia, reuniões de botecos e sob efeitos do álcool, viram-se homens da 

guarda gritarem “rasga!”, rasgando suas fardas em protesto aos salários 

atrasados e em apoio à candidatura de Clodoaldo da Fonseca. Era chegado o 

momento de mudança. Desse “rasga!”, garrafas foram lançadas ao chão; e 

numa só voz, gritos de “quebra!” (RAFAEL, 2012).  Era 1912 e o momento ideal 
                                                           
18 Lebas, assim eram denominados, no início do século XX, os partidários do governador de 
Alagoas Euclides Malta (ANDRADE, 2015). Leba é referente a Legba. Este chamado no início 
de todas as obrigações. Além de estabelecer as conexões espirituais entre os seres humanos, 
seus ancestrais e seus deuses. É o mais poderoso e mais importante dos espíritos, loas do 
voudon (VERGER, 2018). 
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de intensificação das ações da Liga. A Operação Xangô agora viraria a Quebra 

do Xangô. O alvo, as casas de culto que acolhiam Malta. 

Chegara feverero e as comemorações a Oxum, rainha das águas doces, 

prosseguiam há dez dias. Os terreiros estavam em festa. Era o primeiro dia do 

mês, que precedia uma sexta-feira de Lua brilhante, na qual pais e mães de 

santos esforçavam-se no preparo do agrado aos deuses. Às 22h30, um 

barulho, confundido por muitos como ensaio de algum bloco de carnaval, 

espalhava-se pelos quatro cantos da cidade (RAFAEL, 2012). Surgiram gritos 

de ordem, com tom enfurecido, que em nada remetiam à folia de Momo. A 

Liga, representada pelo populacho (guardas, ex-combatentes, bacharéis e 

comerciantes), em cortejo, seguia com toras de madeira em direção à Rua do 

Sopapo, localizada no bairro da levada, para o terreiro do pai de santo Chico 

Foguinho, devoto de Iansã. Foi lá, que Euclides Malta teria sido coroado Papa, 

o Legba, do Xangô em Alagoas. 

 Uma mistura de espanto e medo invadiu a casa de Chico Foguinho e, 

para quem se encontrava no lugar, era como se o julgo da escravidão tivesse 

voltado. Açoites, empurrões, tapas e chutes tinham como alvo os membros que 

ali estavam. Muitos dos que deflagravam palavras de ódio e desprezo eram 

vizinhos e companheiros de blocos. Em meio aos gritos, lágrimas e suor, o pai 

de santo assistia sua casa ser destruída e seus objetos serem arrancados e 

jogados na rua, onde muitos foram queimados. Aquele momento parecia não 

ter fim: 

 

Diversos objetos sagrados, utensílios e adornos, vestes 
litúrgicas, instrumentos utilizados nos cultos, foram retirados 
dos locais em que se encontravam e lançados no meio da rua, 
onde se preparava uma grande fogueira. Naquela via pública, 
entre rosários e colares de ofás, foi colocada, ainda, a imagem 
de um santo em forma de menino, que muitos afirmaram se 
tratar de “Ali Babá”, a qual ficou exposta à zombaria dos que 
passavam. Alguns objetos foram conservados para serem 
exibidos depois na sede da Liga, outros, em tom de zombaria 
no cortejo que se formou em direção a outras casas de Xangôs 
nas proximidades. (RAFAEL, 2012, p. 32). 
 

 



Nas cinzas da Coleção Perseverança, a memória arde|68 

 

 

Não conformados com a primeira invasão, o grupo seguiu seu trajeto 

atacando outros terreiros, como o de João Funfun e Pai Aurélio. Muitos devotos 

apanharam, esconderam-se e fugiram para outros bairros. A devassa parecia 

ser um sucesso, num misto de bloco carnavalesco e revolta. A cada ação que 

os revoltosos executavam, com o alarde, outros apareciam e se juntavam ao 

grupo. A cidade toda fora tomada pelos perseguidores e muitas casas, em 

bairros vizinhos, saqueadas. Era o plano mais importante e o que 

aparentemente demonstrava sucesso para a Operação Xangô. 
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“Eu sou macumbeiro, eu sou macumbeiro, e a polícia 

atrás. À noite prendia e colocava numa sala chamada 

de geladeira, um lugar que fabricava gelo. Por causa 

disso, muitos religiosos adoeceram”. 

Edson Moreira 

Professor e idealizador do Museu Mestre Zumba 
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2. UMA MÃE DE SANTO, UM VENDEDOR DE 
BUGIGANGAS, UM ARTISTA E AS MEMÓRIAS 

NEGRAS ALÉM DA QUEBRA 
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Aquelas palavras levadas pelo vento 
pareciam sussurrar ao pé de ouvido da velha 
mãe de santo uma reza protetora. Ou um 
alerta do perigo que se avizinhava. Tia 
Marcelina não arredou o pé. Viu a multidão de 
quase 500 pessoas chegar a sua casa, 
localizada na Rua da Aroeira, bem pertinho 
da Praça Euclides Malta, que hoje, um século 
depois, chamamos de Sinimbu. 
(ALCÂNTARA, 2012, p. 21). 

 

E sobre gritos ensurdecedores de “quebra!”, “quebra!” e com palavras de 

escárnio, o cortejo chega ao terreiro de Tia Marcelina, o lugar tão desejado 

pelo grupo miliciano. Era no espaço daquela negra que se encontrava as peças 

que pertenciam a Malta. Tinham em mente que precisavam salvar o estado da 

magia negra e para que isso fosse possível, destruiríam tudo que remetesse ao 

Legba, o Papa do Xangô. 

Rafael (2012), em sua etnografia sobre o Quebra, comenta que na casa 

de Marcelina, no dia da invasão, as cerimônias religiosas tiveram início pela 

tarde, e nessa sua afirmação, evidencia características de como seria o recinto 

da mãe de santo. Um imóvel modesto, onde a sala principal, um cômodo 

pequeno, delimitava toda a parte anterior do prédio: 

 

[...] estava decorada com arabescos “grosseiramente pintados” 
com tinta muito viva nas paredes, dispondo também de alguns 
“bancos de madeira tosca e denegrida” onde se acomodavam 
os tocadores de atabaque com suas “vestes exóticas”. [...] Tia 
Marcelina era “uma negra robusta” que, na ocasião, trajava 
vestes vermelhas e brancas, que são as cores de Xangô, seu 
orixá, além de vários rosários de contas no pescoço das 
mesmas cores, contrastando com as demais filhas de santo 
que em homenagem à entidade festejada naqueles dias, 
vestiam-se de amarelo e traziam nos braços e pescoços muitos 
adornos dourados. [...] Haviam também alguns objetos 
constituídos e lanças ou hastes conjugadas, presas a um 
pedestal de ferro e madeira, carcaças de animais sacrificados a 
Oxalá, além das esculturas de madeira. (RAFAEL, 2012, p. 34-
35). 

 
 

 Tal descrição, ricamente detalhada, é oriunda do principal noticiário da 

capital, Jornal de Alagoas, opositor de Malta, lançada no dia 6 de fevereiro de 

1912, onde Marcelina será apresentada pela primeira vez vinculada ao Papa 
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do Xangô. Para enveredarmos nesses fios, que nos levarão a compreender 

melhor a figura da mãe de santo, precisaremos analisar os quatro artigos do 

Jornal de Alagoas19, divulgados dias depois da devassa, numa série intitulada 

Bruxaria. Salientamos que os textos também nos possibilitam a compreensão 

sobre o clima em que se encontrava a política de Euclides Malta, sua ligação 

com os terreiros e o tratamento racista dado pela imprensa. 

Os textos não apresentam autoria específica20; assim, do ponto de vista 

jornalístico, trata-se de matéria assumida pela empresa, seguindo, portanto, a 

linha editorial determinada pelo proprietário, o jornalista pernambucano Luís 

Magalhães da Silveira, pertencente ao Partido Democrático. Como a imprensa 

estava engajada na quebra da hegemonia da era Malta, entendemos que a 

interpretação do autor, enviado anonimamente a um dos terreiros, foi feita com 

o propósito de mostrar provas de que Malta mantinha presença constante na 

casa de Tia Marcelina, sua suposta mãe de santo21. 

De início, no primeiro artigo publicado dois dias após o quebra-quebra, 

identificamos na manchete a palavra oligarquia, que representava o governo e 

sua maneira de administração. O enunciado já alude a imagem de Malta a um 

dos orixás e posiciona a luta entre a Liga e os terreiros. Nesta perspectiva, 

mesmo tendo o objetivo de descrever o acontecido da noite da quebra, a 

narrativa também se propõe a depreciar os terreiros como “casas de feitiçaria 

barata”, e assim, ratifica a ligação de Euclides Malta com esses espaços, 

dando a impressão de menosprezo e questionando a presença da autoridade 

maior do estado naqueles lugares “sujos”.  

                                                           
19 Foi fundado em 31 de maio de 1908, com preço diário de 100 réis; mas no período de 4 a 8 
de fevereiro daquele ano, teve sua distribuição gratuita e patrocinada pelos democratas. 
(ANDRADE, 2015). 

20O Folclorista Théo Brandão, em pronunciamento, no dia 16 de setembro de 1950, que 
celebra a abertura da exposição da Coleção Perseverança no IHGAL, afirma que a autoria dos 
quatro artigos é do Jornalista Fulguêncio Paiva (BRANDÃO, 1950, p. 6). Andrade (2015, p. 
115) também atesta a Fulguêncio Paiva, com pseudônimo Joca Lima da Fonseca, a escrita dos 
quatro artigos da Bruxaria. 

21 Lembremos que, verdadeiro ou não, o relato que é fornecido por aquele jornalista, oferece-
nos uma série de dados que não poderiam ser tomados apenas como objeto da sua 
imaginação. Supomos ter sido necessário um contato mínimo com tais peças, para que a 
opinião que se formasse acerca das mesmas merecesse um pouco de credibilidade. 
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No mesmo texto (JORNAL DE ALAGOAS, 4 fev. 1912, p. 1), há um 

pedido à polícia que destrua os terreiros “para sossego e moralidade dos 

habitantes” da cidade de Maceió. Não se sabe quem pediu, foi uma mensagem 

anônima enviada à redação do jornal, mas, o conteúdo da mensagem 

apresenta-nos a ideia de uma população revoltada e acordada com o que 

ocorrera três dias antes. 

 
Figura 7 - Manchete do Jornal de Alagoas, 4 de fev. 1912. 

Fonte: Acervo IHGAL. 
 

O texto ainda apresenta Tia Marcelina e João Catharina, religiosos, 

como entusiastas de Malta. Possivelmente, era nos terreiros deles que a 

presença do governador era constante. É possível também identificar vários 

trechos que informam o achado de fotografias com a imagem de Clodoaldo da 

Fonseca, figura que estava sob o apoio da Liga, candidato opositor do governo, 

figura principal a ser combatida. Nitidamente, os relatos descritos preocupam-

se em evidenciar como os terreiros estavam concentrados em trabalhar em 

favor de Malta e com o objetivo de afastar seus perseguidores.  

Segue alguns trechos do artigo (JORNAL DE ALAGOAS, 4 fev. 1912, p. 

1): 

Sabia-se que entre o nefasto governo do Sr. Euclides Malta e 
as inúmeras casas de feitiçaria barata, profusamente 
espalhadas pela cidade, existia a mais estreita afinidade. 
Sabia-se que a grande força em que o inepto oligarca apoiava 
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o seu governo era o Xangô, e com essa confiança no fetiche 
ignorante mantinha em completa debandada todos os outros 
poderes orgânicos do Estado [...]. Sabia-se que o Sr. Euclides 
Malta e os áulicos palacianos assiduamente freqüentavam 
esses antros endemoniados, que entre nós, para escarneo de 
uma população inteira, constituíam ameaçadores e perigosos 
focos de indolência e prostituição. Em muitas dessas casas 
foram encontradas documentos preciosos, que a sofreguidão 
do povo destruiu e nos quartos reservados e escondidos às 
vistas dos profanos, ardiam velas em redor de figuras 
grotescas que elles phatasiavam ser o coronel Clodoaldo da 
Fonseca ou dr. José Fernandes. [...] debaixo das vestes de um 
leba, ídolos com chifre, foi encontrado um retrato do coronel 
Clodoaldo da Fonseca, virado de cabeça para baixo, como 
refém de futuros acontecimentos. 

 
 

Há a informação de que na invasão de um dos terreiros foram 

encontrados, aos pés de uma escultura de Ogum, pedaços de papéis onde 

estavam escritos, à tinta e a lápis, os nomes de Euclides Malta, Coronel Lisboa, 

Manoel Miguel e Elvira Ramos dos Santos, com as referidas palavras “Roga a 

<baba>, <ogum> e a <cangou> pelo seu parente” (JORNAL DE ALAGOAS, 4 

fev. 1912, p. 1). 

Por fim, o texto finaliza apontando a limpeza que a quebra teria feito, 

livrando o estado dos covis dos negros e dos barulhos infernais; a chegada de 

dois homens, que andavam pela cidade com um Ogum-Taió em romaria, ao 

prédio da redação do Jornal de Alagoas, confirmando o fim dos terreiros e a 

destruição de 30 deles; e a nota sobre a exposição dos objetos, na sede da 

Liga dos Combatentes (JORNAL DE ALAGOAS, 4 fev. 1912). 

O segundo artigo, publicado em 6 de fevereiro, aborda a revelação que 

teria enviado um jornalista disfarçado de membro de um dos terreiros para 

conhecer de perto o funcionamento da bruxaria de Tia Marcelina. Vejamos o 

escrito sobre a entrada desse jornalista no terreiro, no dia 1º de fevereiro, na 

parte da tarde, horas antes da invasão (JORNAL DE ALAGOAS, 6 fev. 1912, p. 

1): 

 
Há muitos dias, dada a natural revolta contra todas essas 
patifarias, directa e ostensivamente affagadas e protegidas 
pelo Sr. Euclides Malta, procuravamos conhecer de perto 
esses meandros de bruxaria e para isso um dos nossos 
companheiros resolveu empregar toda a sua actividade em 
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desvendar o mysterio que havia por essas casas. [...] o medo 
do <santo> e o receio de que amanhecesse a sua porta uma 
dessas galinhas pretas, toda cheia de cabellos, acaçás, 
vintens, alfinetes e pintos vivos, detinha o nosso companheiro 
numa attitude de guerreiro abatido; mas na lucta entre o receio 
e o incontido desejo de jornalista, venceu este e o JORNAL fez 
a sua entrada triumphal [...]. 
 

 
Além da curiosidade em desvendar os possíveis segredos dos rituais e 

identificar como se comportava o governador na casa de Tia Marcelina, há 

trechos que enfatizam racismo, desprezo e nojo pelos frequentadores das 

casas. Nas palavras do jornalista: “[...] onde os negros suarentos e 

tresandando à <inhaca>, eram abraçados e <enchugados> pelo próprio 

governador do estado”; e prossegue: “a roda negra de seres fedorentos, mais 

compensadamente cantou, ao som da mesma música Arriba, arriba, 

capangueirô, ôcôcô roço (repetido), campagueirô rei de Bisarô ôcôcô roço” 

(JORNAL DE ALAGOAS, 6 fev. 1912, p. 1). 

 
Figura 8 - Manchete do Jornal de Alagoas, 6 de fev. 1912. 

Fonte: Acervo IHGAL. 
 

 Dentro da casa, o jornalista fez entender que era filho de santo de Chico 

Foguinho, conhecido pela denominação de Oghum-Taió. Neste disfarce, o 

membro teve a oportunidade de adentrar um dos quartos, às 22h30, conduzido 

por uma “pretinha”, que acabara de recolher os níqueis, espécie de moedas 

(agrados) dadas durante a cantoria. As impressões apresentadas são as de 

que o quarto não possuía ladrilho, cheirava a terra úmida, possuía no fundo um 

altar de tijolo, com quatro degraus e uma cruz grosseiramente pintada na 
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parede, sobre um fundo de borrões verdes. Esta cruz possuía um metro e meio 

de altura, onde no seu topo possuía uma fotografia de Euclides Malta e acima 

deste, a imagem da Virgem Maria, tendo a forma de um pé: 

 

No centro um caixão de defunto allumiado por quatro velas de 
sebo e ladeado por um sem numero de pratos, moringas e 
garrafas. Entre o caixão e o altar um <serviço> completo do 
<santo> - bacia de louça branca, pratos de mesma cor e uma 
toalha de linho e renda. (JORNAL DE ALAGOAS, 6 fev. 1912, 
p. 1).  
 
 

E no momento em que Tia Marcelina passava a explicar as imagens que 

existiam naquele espaço, um grupo, com mais de 500 pessoas, invade seu 

terreiro quebrando tudo o que via pela frente, além de a espancarem 

brutalmente. O texto é finalizado com a retirada do jornalista do local, que pelo 

que interpretamos, presenciou toda cena e que, provavelmente, já sabia do que 

estaria para acontecer naquele dia. 

Ao mencionar o nome de Tia Marcelina, figura emblemática no episódio 

da Operação Xangô, nos dias 4 e 6, o jornal nos lança os primeiros escritos 

sobre a identidade da mãe de santo. Assim, na tentativa de compreender quem 

era a negra que tanto amedrontava os opositores de Euclides Malta, seguimos 

os rastros. 

A imagem de Tia Marcelina ainda carrega um mistério. Este levou alguns 

pesquisadores a refletir sobre a sua verdadeira existência. Dentre eles, Sávio 

de Almeida (2012) acredita que a negra africana, que se tornou um símbolo do 

Quebra do Xangô, por ser eventualmente associada como mãe de santo de um 

poderoso político, nasce de falácias e que virou mito dentre os membros das 

religiões de matrizes africansa. Memórias orais que ele teria recolhido durante 

a década de 1960, quando fazia pesquisa nos terreiros da capital, e ouviu de 

muitos religiosos sobre a existência da mãe de santo. 

Em seu artigo Uma lembrança de amor para Marcelina, de 1987, ele 

afirma sua admiração pela imagem que se consolidou, com a representação e 

força que a africana exerce, mas enaltece a dificuldade que tem em 



Nas cinzas da Coleção Perseverança, a memória arde|77 

 

 

compreender sua existência, comprovadamente em suas palavras no 

documentário 1912: o Quebra de Xangô, lançado em 2007: 

 

Já me falaram essa história que ela não tinha morrido que ela 
não morreu. Se eu estou lá incomodado com isso. Esta tia que 
eu conheço morreu. Tem outra Marcelina que não morreu. E 
tem outra Marcelina que tá viva. E tem outra Marcelina que tá 
aqui. Tem outra Marcelina que vai entrar ali pela fresta 
(apontando para à câmera que o grava), que tá ali, por aquele 
buraco que tá ali. Tem outra Marcelina que vai sair lá na caixa-
prego. São tantas tias Marcelinas que o mundo se 
marcelinizou-se. 
 

 
De certo, mesmo não tendo encontrado imagens de Marcelina, e por 

enfatizar a potência da imagem que se gerou a partir do nome da mãe de 

santo, entendemos que o posicionamento de Almeida (2007) apresenta-se de 

forma irônica e que facilmente pode ser entendido como a incredulidade sobre 

a oralidade dos xangôs que mantiveram vivos a memória da negra: “[...] 

procurei por ela sistematicamente nos terreiros e creio sinceramente, que 

houve sua invenção [...]” (ALMEIDA, 2007). Por que a teriam inventado? Qual o 

pressuposto para tal intento? Procuramos razões lógicas, dentro dessa devasa, 

para que Marcelina fosse inventada, anos mais tarde, para explicar um 

episódio onde ela foi uma das principais vítimas. Preferimos pensar que, 

apesar de não se ter o registro de sua materialidade, são nessas memórias 

recolhidas pelo ato de escutar, que Marcelina se perpetuou como matriarca do 

xangô em Alagoas. Por isso, resistiu na memória dos seus. 

 Em O Negro e a construção do carnaval no Nordeste, de 2003, 

podemos encontrar as palavras de dores ditas por ela no momento em que fora 

espancada. A frase teria sido coletada entre pais e mães de santos em 1960: 

 

Há cerca de 25 anos, quando fizemos uma sondagem de sua 
presença no culto, seu nome era lembrado e a tradição 
mantida falava de seu terreiro nas bandas da Praça Sinimbu. 
Ali teria morrido e, enquanto recebia chutes, dizia: “Pode 
chutar, pode matar a preta velha, mas depois nem dou três 
dias para você morrer também”. (ALMEIDA, 2003, p. 72). 
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Muito mais que sua existência, acreditar que Marcelina representa um 

símbolo de resistência para a cultura afro-alagoana se faz necessário à 

compreensão de uma sociedade alagoana que estava pautada em preceitos 

conservadores. Pensamos, então, que Marcelina é reinventada e sua figura 

tem sido símbolo de resistência de homens e mulheres negros que lutam por 

espaços numa sociedade alagoana, ainda racista.  

Quem foi Tia Marcelina? Nas palavras de Lindoso (2014, p. 19), 

Marcelina é 

 

Sacerdotisa fiel, a grande mãe de santo do mundo dos negros 
quilombolas, que trazia seu quilombo no coração. O coração 
era dedicado ao amor, às coisas sagradas, e trazia em sua 
cabeça a sabedoria do seu peji. Tinha a coragem das rainhas 
negras, das grandes sacerdotisas dos sagrados orixás. Ela 
sabia que em seu terreiro pisava terra quilombola, sagrada com 
sangue de negros e negras que morreram em defesa dos 
quilombos mocambeiros dos Palmares. Sabia que quando em 
seu terreiro soavam os tambores renascia sob seus pés a 
nação Zumbi, que todo negro quilombola até hoje sonha, e que 
é mais que a vida. 
 
 

Segundo Duarte (1974, p. 12) Tia Marcelina, africana pura “negra da 

Costa” (expressão popular), gozava de enorme respeito e estima. “Era em 

Maceió uma espécie de Menininha do Gantois na Bahia”. Fora contemplada 

com a Coroa de Dada, irmão mais moço de Xangô, na liturgia africana; da 

África proviera a distinção que se sagrara. Seu terreiro era o mais antigo de 

Maceió, fundado ainda no século XIX. Situava-se na Rua da Aroeira, na 

conhecida, atualmente, Praça Sinimbu, região central da cidade. 

O resgate de sua imagem renasce em três relatos sobre as práticas 

religiosas afrodescendentes nos escritos de Abelardo Duarte em 1950, na 

Revista do Instituto Histórico de Alagoas, e em 1974, com a publicação do 

Catálogo Ilustrado sobre a Coleção Perseverança22; e em 1959, num artigo de 

Oséas Rosa, Duas palavras sobre o candomblé de Alagoas, no Jornal de 

Alagoas. 

                                                           
22 O catálogo é um dos principais registros sobre a história das peças que descreveremos, com 
mais detalhes, na segunda parte deste capítulo (ANDRADE, 2015).  



Nas cinzas da Coleção Perseverança, a memória arde|79 

 

 

Pai Maciel, dirigente da Federação dos Cultos Afro Umbandistas de 

Alagoas e que afirma ser Tia Marcelina sua bisavó de santo, relata suas 

memórias a respeito da africana: 

 

Tia Marcelina, é verdade que ela foi a yalorixá mais famosa do 
Estado de Alagoas. Porque foi ela quem fundou o candomblé 
nesse Estado. Agora, a Nação de origem que ela fundou foi 
Nagô. [...] eu conto as histórias que eu ouvia meu avô contar, 
né? Bem, meu avô contava, contou, me explicava como se deu 
o acontecimento. [...] foi muito interessante quando ela fundou 
o candomblé aqui no Estado. Todas as classes queria 
conhecer a Tia Marcelina, queria conhecer a religião, queria 
conhecer o candomblé. Uns iam porque frequentavam como 
filho de santo, outros iam como curiosos. Olhar, conhecer o 
que é o terreiro, o que é o candomblé, o que era a seita. O meu 
avô falava que o ex-governador Euclides Malta, ele era filho de 
santo da Tia Marcelina e orixá dele era Obá, filho de Obá. [...] 
Pelas fotos que existia na casa de meu avô23, ela era uma 
pessoa, uma tia, uma escrava, [...] não era brasileira. Escrava, 
né? Não era muito alta, nem era magra. Era uma pessoa forte, 
mas uma pessoa numa regular estatura: nem baixinha demais, 
nem altona. Uma estatura regular24. 

 
 

As memórias de Pai Célio constituem um dos registros mais completos 

sobre as características físicas de que se tem sobre Marcelina. O religioso nos 

apresenta uma mãe de santo que viveu, apesar da fama por ser a fundadora 

do primeiro terreiro na capital, recatada e por isso a dificuldade de encontrar 

imagens dela.  

É em Volta à infância: memórias de Povina Cavalcanti, escrito entre 

1969 e 1972, que encontramos outro relato mais profundo e poético da feição 

da negra. Cavalcanti descreve com detalhes minuciosos suas memórias, ainda 

enquanto criança, recuperadas em seu retorno a Maceió em 1969, e que vão 

de encontro à imagem deturpada que a imprensa, especificamente o Jornal de 

Alagoas do dia 8 de fevereriro de 1912, construiu da mãe de santo, uma negra 

franzina, baixinha, víbora, megera e de olhar esgazeado. 

                                                           
23 Procuramos referências na casa de Pai Maciel sobre a existência das fotos e fomos 
informados que elas não existem mais, destruídas pelo tempo. 

24 Pai Maciel em entrevista a Nascimento, 2008. 
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Em sua longa descrição, Cavalcanti relata o momento em que soube da 

existência de uma negra, a mais famosa feiticeira de Maceió, que morava perto 

da linha do ferro, numa casa, segundo suas palavras, “[...] de boa aparência, 

grande, com um puxado, onde a velha africana guardava seus orixás [...]” 

(CAVALCANTI, 1972, p. 173). Ele teve contato com Tia Marcelina através de 

um casal, que cuidava dele durante seus estudos na capital, Maria e Amaro, 

católicos e frequentadores da casa da negra que possuía “poderes 

extraordinários”. Cavalcanti (1972) enfatiza que a casa de Marcelina era 

frequentada por muita gente da alta sociedade alagoana e até pelo governador 

Euclides Malta, que aparecia, vez por outra, no endereço da preta, para ouvir 

seus conselhos. 

No primeiro momento, o menino Povina Cavalcanti teria relutado em não 

querer ir ao terreiro, mas foi convencido pelo casal, que ia lá uma vez por 

semana, a acompanhá-los. Assim, foi levado a conhecer a “mandingueira”: 

 

Foi assim que eu lhes prometi: - Quero ser apresentado à Tia 
Marcelina.  [...] Chegou o dia, ou melhor, à noite em que a 
Maria e seu Amaro me levaram a conhecer a Tia Marcelina. A 
casa dela ficava do outro lado da linha ferro da Great Western. 
Era edificada um pouco abaixo do nível da estrada. Uma casa 
de boa aparência, grande, com um puxado, onde a velha 
africana guardava os orixás e onde os seus ritos ao som de um 
instrumental de percussão, que infundia nos espíritos profunda 
nostalgia. Tratava-se de uns tambores altos e creio que uma 
espécie de atabaques, cuja sonoridade era de um 
impressionante ritmo de exílio e tristeza.  Havia quem disse 
que a Costa d’África ressoava ali dentro, como um desafio à 
odisseia da negritude escrava e que a invocação daqueles 
deuses de nomes estranhos – Ogum, Xangô, Leba (não 
recordo os outros) – era um apelo desesperado à alma 
humana. (CAVALCANTI, 1972, p. 173). 
 
 

Quanto às características da mãe de santo, ele descreve ser uma negra 

gorda, cadeiruda, de cabelo pixaim, que se movia, devido ao sobrepeso e a 

idade, com certa dificuldade. “[...] uma carapinha de autêntica africana, com 

uns olhares espichados que, à primeira vista, me causavam temor” 

(CAVALCANTI, 1972, p. 173).  
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Tia Marcelina recebera o menino Cavalcanti com afagos. Fez-lhe a 

benzedura com seu rito e logo o encaminhou ao seu santuário, onde raros 

penetravam. Era lá que guardava todos os seus santos e guias. A surpresa 

veio na hora da despedida. Marcelina revelou ao menino e aos seus 

acompanhantes, que ele voltaria a sua casa, uma vez por semana, para poder 

livrar-se de um mal, que logo o atacaria: 

 

Grande espanto tomou conta de mim. A Maria e seu Amaro 
emudeceram de perplexidade. Mas a velha feiticeira procurou 
tranquilizar-nos: - não há perigo. Não tenham susto. Eu evitarei 
o mal. Ela dizia isso na sua meia língua. Uma mistura de sons, 
uma algaravia que dava mal para se entender. Mas, era assim 
que ela “curava”, protegia, amparava uma grande clientela da 
capital. (CAVALCANTI, 1972, p.173-1974). 
 
 

E por várias semanas, foi levado por seu Amaro para livra-se do mal que 

o acometia. A varíola seria afastada, através da fé que Cavalcanti depositara:  

 
Nada mandei dizer ao meu pai. E passei a ir, semanalmente, 
receber os passes, os exorcismos, o não sei quê da preta 
africana que, para tanto, reunia seus macumbeiros e ordenava-
lhes que dançassem até receberem os seus santos, rebolando 
no chão, à surda ressonância dos tambores. Ao fim de algumas 
sessões, tive a maior das alegrias. A Tia Marcelina anunciou 
que eu estava livre do perigo. Os seus poderes orixás tinham 
operado o milagre. A Maria e seu Amaro exultaram, festejaram 
a nova com um jantar em minha homenagem. E só então 
escrevi a meu pai, narrando o susto por que passara. Meu pai 
não seu a maior importância ao caso, mas eu compreendi que 
essa atitude resultou de que a comunicação já era do perigo 
passado. Se fosse antes [...]. O certo é que tive varíola. Os 
meus amigos da Rua da Aroeira estavam convictos de que a 
Tia Marcelina mais uma vez havia operado um milagre. 
Naquele tempo também pensei assim. Mas um detalhe não 
pode, nem deve ser esquecido: eu já era vacinado contra a 
varíola [...]. (CAVALCANTI, 1972, p. 174). 
 
 

Diferentemente da forma com que o Jornal de Alagoas, nos artigos 

publicados em fevereiro de 1912, descreve Tia Marcelina, Cavalcanti (1972) 

desenha-nos uma africana robusta e com gestos de quem sabia receber em 

sua casa, afável e preocupada com o bem do próximo. Assim, o relato do ainda 

menino confirma-nos que as associações feitas, entre Marcelina e demônio, 
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foram criações truculentas propagadas com a intenção de aumentar a tensão e 

o ódio às casas de xangô. 

Na noite em que invadiram seu terreiro, Tia Marcelina passaria a 

representar ainda mais resistência e lealdade à sua religião. Em certeza do 

direito de adorar ao seu orixá, segundo Pai Célio, não obedeceu ao pedido de 

Euclides Malta, que saísse de Maceió. O governador já previa que o terreiro de 

Marcelina seria atacado. Não dando ouvidos ao pedido e mantendo sua 

postura diante do que defendia, ficou e continuou sua vida, resistindo pelo 

sagrado.  

O grande grupo, armado com toras de madeira, invadiu seu recinto. Um 

deles bateu, lascou sua cabeça, enquanto a ouvia gritar por Xangô, “êio, 

cabecinha!”25. Marcelina quando caiu, bradou a frase mais célebre que 

marcaria todo sua trajetória e a deixaria como um grito de luta: “bate moleque, 

lasca cabeça, quebra perna, quebra braço, tira sangue, mas não tira saber"26 

(ALMEIDA, 1987, p. 3).  

Marcelina enfrentou com bravura às investidas, ouviu impropérios e viu, 

com os olhos cheios d’água, as chamas da fogueira, feita quase na porta de 

casa, consumindo tudo o que lhe era mais sagrado. Parte deles, hoje constitue 

a Coleção Perseverança, recolhida no museu do IHGAL. Vejamos os primeiros 

objetos guardados da noite do quebra-quebra, que nos rememoram Marcelina: 

 

                                                           
25 Saudação ao orixá Xangô (VERGER, 2001). 

26  Essa informação foi recolhida pelo prof. Luiz Sávio de Almeida, junto a um antigo pai de 
santo de Maceió, e está exposta em seu artigo Uma lembrança de amor para Tia Marcelina, 
1987. 
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Figura 9 - Conjunto de três muletas. Referente a Xangô. Madeira envernizada, 32, 20 e 40 cm, 

respectivamente. 
Fonte: Acervo IHGAL. 
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Figura 10 – Ferro de engomar. Ferro batido. 4 x 5,5 cm. 

Fonte: Acervo IHGAL. 
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Figura 11 - Quartinha. Cerâmica pintada à tinta óleo. 13 x 25,5 cm.  
Fonte: Acervo IHGAL. 
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Figura 12 - Gamela. Madeira. 6,5 x 24 cm. 

Fonte: Acervo IHGAL. 
 
 

 

 

Figura 13 – Conjunto de louças em miniaturas. Barro cozido, 20, 25, 30 e 31 cm, 
respectivamente. 

Fonte: Acervo IHGAL 
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Figura 14 – Conjunto de garfos. Madeira e latão, 18 e 8 cm, respectivamente. 

Fonte: Acervo IHGAL. 
 
 
 

 
 
 

Figura 15 – Facão. Madeira envernizada, 34 cm. 
Fonte: Acervo IHGAL. 
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 Assim como Marcelina, outros tantos pais e mães de santos foram 

noticiados e suas imagens colocadas contra a população, como sujeitos que 

praticavam a desordem e o mal. A imprensa alagoana, em sua maioria, estava 

engajada na destituição da família maltina e atacar os terreiros, alimentando a 

possível ligação entre os políticos e eles, era um álibi perfeito que necessitava 

ser levado a conhecimento do povo. 

 

A onda de populares que tem dissolvido mais de setenta 
ninhos de bruxaria não é composta de arruaceiros e sim de 
pessoas sinceras e ordeiras e por isso não deixamos de elogiar 
esse procedimento mui digno. Para traz os embusteiros! [...]. 
(JORNAL DE ALAGOAS, 13 fev.1912). 
 
 

O Jornal de Alagoas passa a autoria da devassa para o povo e nesta 

dimensão, este povo, em sua totalidade, representado por uma classe religiosa 

católica, parecia unir o últil ao agradável. Alimentado pelo discurso de ódio e de 

apagamento das manifestações religiosas e culturais dos negros, finalmente 

conseguira o feito, o silêncio deles. 

 
Figura 16 - Na sessão de feitiçaria, Tia Marcelina roga aos espíritos por Euclides Malta. 

Desenho publicado na Fon-Fon em 23 de março de 1912. 
 Fonte: Acervo Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. 
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O terceiro artigo da série Bruxaria, publicado no dia 7 de fevereiro do 

mesmo ano, traz como tema as cantigas entoadas pelos filhos de santos e os 

instrumentos de percussão usados durante os rituais. Mais uma vez reforçando 

que o barulho que as cerimônias causavam, foi um dos motivos pelos quais o 

povo aderiu à destruição dos xangôs. 

 
Figura 17 - Manchete do Jornal de Alagoas, 7 de fev. 1912. 

Fonte: Acervo IHGAL. 
 
 

Logo na abertura do texto é mencionado que uma negra, no momento 

da invasão da Liga à casa de Marcelina, teria revelado que, embora todos os 

terreiros do estado estivessem trabalhando para ajudar Euclides Malta a vencer 

as perseguições de seus inimigos e a organizar sua administração e imagem 

diante do povo, nenhum resultado teria sido alcançado. Sendo assim, 

resolveram chamar um famoso pai de santo, que residia no estado da Bahia, 

conhecido como “Pae Grande”. Surge, assim, a segunda memória negra que 

entrelaça a história do que se constituiria como Coleção Perseverança. 

Tio Salú, o nome do “Pae Grande” que era consultado pelos políticos. 

Segundo informações do jornal, ele fornecia seus conhecimentos e sanava as 

dificuldades de todos que o procuravam. Era conhecido como bispo da religião, 

amigo de Tia Marcelina e freqüentador assíduo dos terreiros de Maceió, a 

ponto de acharem que ele possuía seu terreiro nas imediações do de 

Marcelina.  Salú é descrito no referido artigo como um preto alto e reforçado, 
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de barba branca e “cara de símio”27 (JORNAL DE ALAGOAS, 7  fev. 1912, p. 

2). 

É somente numa nota, publicada em 13 de fevereiro de 1912, que o 

Jornal de Alagoas divulgará uma imagem do pai de santo que teria vindo a 

Alagoas para ajudar Euclides Malta a superar suas dificuldades. A imagem 

acompanha descrição que diz ser o retrato do célebre feiticeiro, referente ao 

momento em que ele explicava a Malta os mistérios do xangô. 

 
Figura 18 - Caricatura de Tio Salú. Sem autoria. Jornal de Alagoas, 13 fev. 1912. 

Fonte: Acervo IHGAL. 

                                                           
27 Referencia a imagem de Tio Salú a de um macaco. 
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Do jornal do dia 7 de fevereiro, tiramos a informação que teria sido Tio 

Salú a pessoa responsável por ir até a África, comprar objetos, búzios, ervas, 

frutas venenosas e óleos, e vendê-los entre os estados da Bahia, Pernambuco 

e Alagoas. Da assertiva, surge-nos o questionamento: teria sido ele quem 

levou para Alagoas os tantos objetos que hoje formam a Coleção 

Perseverança? Importante pressuposto para, mais adiante, refletirmos sobre as 

referências de uma possível feitura afro-alagoana. Sigamos nos rastros! 

Parés (2018), ao pesquisar sobre a formação do candomblé da nação 

jeje na Bahia, apresenta valiosas informações sobre Tio Salú. Seu nome seria 

Luciano Barreto de Ogum, fundador de um dos principais terreiros de 

Cachoeira de São Félix. Faleceu com mais de 90 anos, tendo como sucessora 

Maria Ambrosia da Conceição (Bahia, 1907-1992), sua esposa. 

Em nota, Parés (2018) informa que o terreiro de Tio Salú era identificado 

como jeje-nagô ou nagô-vodunsi, importante indício de um religioso que está 

sedimentado num ritual misturado. Segundo Andrade (2015, p. 128) a 

importância de Salú se deu no Terreiro do Bogum, um dos mais famosos 

templos negros do Brasil, “situado no Engenho Velho, na Ladeira do Bogum, 

Rua Manoel do Bonfim, 135, Salvador – BA, de Valentina de Sogbo e Maria 

Emiliana da Piedade do Vodou Águe, lideranças no Bogum de 1937 a 1950”. 

E é nas memórias de Tia Marcelina e Tio Salú que nos surge a terceira 

memória negra, Mestre Zumba. Foi procurando por vestígios imagéticos dos 

dois religiosos, vítimas da Quebra do Xangô, que demos conta de que as 

histórias de José Zumba, nascido em 1920, em Santa Luzia do Norte, cidade 

lagunar e vizinha a Maceió (DANTAS, 2012), cruzam-se com as da mãe e do 

pai de santo. 

Zumba, mesmo nascido oito anos após a devassa, conviveu com as 

narrativas do período, certamente contadas por sua mãe Hortência, filha de 

santo de Marcelina. É provável que ainda menino, tenha conhecido a religiosa 

e desse convívio ter aprendido a circular entre o terreiro e a missa. Sim, Zumba 

teve uma vida sincrética, entrelaçada por dores. Aos dez anos perde o pai e é 

obrigado a ir para a cidade de Recife trabalhar numa vacaria. Lá, conhece um 

arquiteto, pintor e escultor, Edson Figueiredo, com quem aprende os primeiros 
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traços. Apaixonado pela pintura, o agora adolescente prossegue os estudos na 

Escola de Belas Artes de Recife, onde desenvolve técnica (DANTAS, 2012). 

 
Figura 19 - Mestre Zumba em pleno ofício. Foto sem 
autoria, 1988. 
Fonte: Arquivo Edson Moreira. 
 
 

Anos depois, casa-se com Maria Júlia e constrói uma grande família. 

Com dificuldades, Zumba se vê abandonado e sem alternativa para sustentar 

os seus. Produz, de maneira desesperadora, quadros que seriam vendidos e 

trocados por comida durante o dia, nas portas de estabelecimentos e para 

interessados. Hoje, sabe-se que suas obras encontram-se até em coleções 

fora de Alagoas. 

Possuidor de mais de 50 quadros de Zumba, que se tornou o amigo 

mais fiel de militância, o professor Edson Moreira, em entrevista para esta 

pesquisa em 2019, em sua casa que hoje chama de Museu José Zumba, 

relatou-nos, com emoção, quem era pintor: 
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Zumba era muito elegante. Só andava de terno e uma bengala, 
não por deficiência, mas por estilo, juntamente com chapéu. 
Especificamente os usava no domingo. [...] frequentava a Igreja 
Nossa senhora das Graças, no Prado, juntamente com sua 
família. Era muito religioso. Afirmava que a igreja negava a 
herança negra e que todo negro é do candomblé e do 
catolicismo. Mas, A igreja deu as costas pro negro. 

 

Perguntado sobre a relação de Zumba com os xangôs de Maceió, 

Moreira (2019) reponde: 

 

Foi Zumba quem me levou pra todos os candomblés 
importantes de Maceió. Ele era pai de santo. Era religioso e 
deixou por causa de atrito. Tinha um peji na sua casa. 
Conheceu Chico Foguinho, pai de santo perseguido pela 
polícia. A mãe de Zumba era filha de santo de Marcelina. 
Quando ela foi assassinada, a mãe de Zumba ficou com 
algumas coisas, dentre elas uma fotografia e os búzios. 

 

Figura 20 - Jogo de búzios de Tia Marcelina, herdado pela mãe de Zumba, Dona 
Hosrtência28. Fotografia de Sarah Medeiros, 2019. 

Fonte: Arquivo Edson Moreira. 

                                                           
28 Após a morte do pintor em 1996, sua mulher repassa o material para Edson Moreira, único 
amigo de Zumba. 
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É nas pinceladas do mestre Zumba que encontraremos Tia Marcelia e 

Tio Salú, negros altivos, longe da configuração deturpada do Jornal de 

Alagoas. Zumba não registra a imagem fetichizada de negros sofrendo, do 

contrário, ele traçou rostos “expressivos marcados por uma história pessoal, de 

tempo, de experiência e de sabedoria [...]” (DANTAS, 2012, p. 2). 

 

Podemos vislumbrar através de suas telas, o toque de 
um sopro do ar que foi respirado antes, quando através de 
suas imagens, rememoramos a atmosférica lúdica e mágica 
das nossas infâncias fugidias. E também naqueles negros que 
ali estão, também neles não podemos reconhecer os ecos de 
vozes que emudeceram?  Pois foi e é justamente isto que este 
homem simples e filho do povo, filho de santo e parente da 
matriarca Marcelina articulou em sua obra. (BEZERRA, 2012). 

   
Figuras 21 e 22 - Tio Salú. Mestre Zumba,1970, óleo sobre tela, 98 x 79 cm; Tia Marcelina. 

Mestre Zumba, 1982, óleo sobre tela, 98 x 48 cm. 
Fontes: Respectivamente, Acervo de Fernando Gomes; Acervo Edson Moreira. 
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Mestre Zumba, apesar de sua pouca visibilidade na história alagoana, 

nunca foi visto dentro dos meandros da quebra de 1912. Sua produção é 

carregada de mistérios e indícios de um período tão cruel para os devotos das 

religiões de matrizes africanas, mostrando não as agruras, mas as marcas de 

uma alagoanidade que estão longe dos gritos de “Quebra!”.  Assim, além de 

suas memórias cruzadas, especialmente com a de Tia Marcelina, seu lugar 

nesta tese, como uma memória negra necessária, se fará ao longo das demais 

páginas, pois é em suas telas que encontraremos os mais belos registros das 

tradições preservadas pelos africanos em Alagoas. 

Continuemos nos rastros da série Bruxaria, voltemos ao artigo do dia 7 

de fevereiro de 1912 que sinaliza os objetos apreendidos. Além de mencionar 

pela primeira vez a figura de Tio Salú, o texto também informa a ida da equipe 

do jornal à sede da Liga dos Republicanos, com a finalidade de completar as 

informações para a escrita do artigo sobre a exposição das bugigangas. Logo 

depois do quebra-quebra, que perdurou toda a madrugada já do dia 2 de 

fevereiro, o grupo de milicianos em cortejo e algazarras, em cantos de vitória e 

exibição, levou as peças que não foram queimadas para o lugar de 

concentração de um dos famosos blocos carnavalesco, Clube dos Morcegos, 

localizado na Rua do Sopapo, era lá que a Liga se organizava. 

Ao chegarem ao local, que se transformara em um “museu com ares de 

um presépio de Natal”, a equipe do jornal verificou os objetos espalhados pelo 

chão. É neste momento que um filho de santo, um dos curiosos que tinha ido 

conferir a apreensão, adentra a sede e, a pedidos dos presentes, escreve em 

pedacinhos de papéis o significado de cada objeto exposto. 

 

Lá estavam, garbosos, na sua fealdade de obra mal acabada, 
<oxala>, <oghum-taió>, <oghum-china>, <xangô nilê>, <xangô 
china>, <azuleijú>, <oyá>, <oxum êkum>, e tantos outros 
<santos> que a idolatria africana phantasia para illudir os 
incautos e ignorantes. (JORNAL DE ALAGOAS, 7  fev. 1912, p. 
2). 
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Após a inspeção, a equipe retira-se da sede, acreditando ter se 

aprofundado “sobre as cousas de xangô”. Chama-nos a atenção o detalhe 

narrado sobre uma das apreensões: 

 

No meio da Rua Pernambuco Novo, entre rozarios e collares 
de <ofás> com o seu séquito irreconciliável de anti-feiticeiros, 
encontramos um <ali-babá>, o <santo> que em forma de 
menino presidia a animação e os prazeres. <ali-babá> fôra 
preso, já em fuga e ia ser recolhido á exposição da <Liga>. 
(JORNAL DE ALAGOAS, 7  fev. 1912, p. 2). 
 

 
Após a descrição da exposição-zombaria, o artigo é finalizado 

apontando outras apreensões, agora nos interiores do estado, neste ínterim, 

ratifica que o jornal continuaria noticiando sobre o ocorrido, deixando a 

conhecimento da população a “limpeza” que estava sendo feita pela polícia: 

 

Continua a caça aos covis dos feiticeiros e no Prtatagy, em 
Atalaia, Santa Luzia do Norte, Taboleiro do Pinto, Alagoas e 
outros lugares tem sido distruidos esses focos de prostituição, 
idolencia e bruxaria. Iremos contando tudo quanto sabemos, 
para que o publico conheça essas cousas da baixa política do 
Sr. Euclides Malta. (JORNAL DE ALAGOAS, 7  fev. 1912, p. 2). 
 

 
A perseguição aos terreiros parecia apenas ter começado. Numa breve 

consulta as edições do Jornal de Alagoas de 1912 até 1950 é possível 

encontrar artigos, notas com informações de batidas e prisões de pais e mães 

de santo e apreensões de objetos que tiveram destino incerto. Muitos desses, 

por seu alto valor, roubados e posteriormente vendidos a valor irrisório.  

O último artigo da série foi publicado no dia 8. Logo na manchete é 

sinalizado um santo (escultura) apreendido no município de Santa Luzia do 

Norte. 

O texto segue rotulando os africanos de negros selvagens “ignorantes e 

cegos”, raça fraca e atrasada que vive em jaulas, semelhantes a covis de feras 

e que cabe a “Europa culta” domar a caça. Além do tom de desprezo, as linhas 

seguintes retomam, mais uma vez, a ênfase na relação do governador com 

esses africanos das casas de xangô, especificamente com Tia Marcelina. 
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Figura 23 - Manchete do Jornal de Alagoas, 8 de fev. 1912. 

Fonte: Acervo IHGAL. 
 

Ao mencionar as religiões que foram trazidas pelos negros durante a 

escravidão, o texto centraliza a ideia na acusação de que a proliferação dos 

“antros de prostituição” dava-se pelo benefício do governo maltino que 

facilitava as suas aberturas, e foi o que levou a sociedade alagoana a estar 

entre os “pejis dos pretos”, almadiçoada, regredindo para uma sociedade suja. 

Neste sentido, foi assim que os negros, de raça “atrasada e fraca”, tornaram-se 

fortes e poderosos, pelo medo que colocavam e por terem do seu lado a 

proteção de alguns políticos. 

 

Quando qualquer delles era preso por crime commetido, os 
recados e cartões dos magnatas choviam nos commissariados 
ou na secretaria do interior. E os commissarios ou o secretario, 
medrosos do feitiço ou da demissão, mandavam pôr em 
liberdade o preto ou a preta que, momentos antes, havia 
incidido num artigo do Codigo Penal ou do Regulamento 
Policial. (JORNAL DE ALAGOAS, 8 fev. 1912, p.1). 
 

 
Nesta acusação, enfatiza que em Maceió havia duas manifestações 

religiosas de matriz africana, Xangô e Malê, que eventualmente receberam 

esses nomes devido a primeira ser uma mistura de rituais, prevalecendo o 

orixá Xangô, regente da casa; e a segunda, à existência de negros 

mulçumanos, mesmo que em pequena quantidade. A maior procedência malê 
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em Alagoas concentrou-se no município de Penedo (DUARTE, 1958). No 

último capítulo, mostraremos que a configuração dos xangôs de Alagoas não 

se resumia a nagôs, nem a um rito puro, e, certamente, a presença mulçumana 

nestes espaços não se concretizava pela procedência étnica, entretanto, pela 

grande quantidade de elementos da cultura islâmica presente no canto, no 

vocabulário e em objetos. 

Ao afirmar que possuía provas irrefutáveis da presença de Euclides 

Malta nos terreiros de Tia Marcelina e Chico Foguinho, o texto do dia 8 

prossegue descrevendo um quarto preparado para o governador. O espaço 

possuía um altar velado por um cortinado de filó branco, com lençóis alvos 

sobre o leito e um laço de fita encarnado que caía de uma cúpula machetada 

de ofás: “era o <peji> dos sacrifícios humanos, dos mysterios da carne, onde 

uma vez por mez, era uma <filha de santo> na flor da idade sacrificada a <ali 

babá>, o idolo da animação e do prazer” (JORNAL DE ALAGOAS, 8 fev. 1912, 

p.1). 

Em seguida, é descrito um episódio que mais uma vez liga Tia Marcelina 

a Malta. Este, preocupado por não estar dando certas suas ações no cargo de 

chefia, manda chamar ao palácio a mãe de santo e a pede que aumente os 

trabalhos, não somente em seu terreiro, mas em todos os outros, pois ele, 

Euclides Malta, precisava vencer “desse no que desse” (JORNAL DE 

ALAGOAS, 8 fev. 1912, p.1). Assim foi feito. Tia Marcelina acionou todos os 

pais e mães de santo da capital, pedindo que rogassem pelo Papa do Xangô. 

 Em sua casa, a mãe de santo organizou o ritual para receber a 

autoridade. Vejamos o relato do jornalista: 

 

Tia Marcelina preparou uma sessão, de accôrdo com o chefe, e 
às 8 horas mais ou menos, o sóba entrou nessa casa de uma 
das ruas mais esconsas da Levada, acompanhado de um de 
seus áulicos, que bem conhecemos. Os trabalhos já haviam 
principiados, e  a negra <mãe de santo> modulando sorriso de 
megera, olhares esgazeados de víbora saciada, correu com a 
mão o reposteiro de uma saleta contigua e lá ficou o <ogum-
taió> da praça dos Martyrios, guardado às vistas dos seus 
<irmãos> e do <pessoal que na rua  avidamente chamava as 
danças e os requebros da <tia> Marcelina. (JORNAL DE 
ALAGOAS, 8 fev. 1912, p.1). 

 



Nas cinzas da Coleção Perseverança, a memória arde|99 

 

 

A cena prossegue com uma negra que recebe o santo e com a aparição 

da figura de Malta paramentado com os adornos dos orixás, que logo interage 

com a “irmã possuída”. Enfeitiçados, são levados a um quarto conhecido como 

da feitiçaria e, diante de um pejí, uma mistura de ervas, cabelos, frutas, dendê 

e animais, era preparada em fogo.  

Coube à Tia Marcelina mexer a porção. A negra, com o santo na 

cabeça, ecoava as palavras quase imperceptíveis “<coló, coló, 

coló>...<doaldo>” (JORNAL DE ALAGOAS, 8 fev. 1912, p.1). Era o nome do 

maior inimigo do governador que se repetia durante o feitiço. A sessão tem seu 

fim. Euclides encucado com as profecias do santo, que foram transmitidas pela 

negra, volta ao palácio, onde durante todo restante da noite passara mal.  

O assunto apresentado na manchete do artigo só aparece no último 

parágrafo. Alguns santos teriam sido apreendidos no município de Santa Luzia 

do Norte. Entre eles estaria Ogum Londê, cego e ajoelhado na extremidade de 

um pau, provavelmente uma espécie de bastão, coberto de contas brancas e 

vermelhas, tendo na cabeça uma espécie de chifre em meia lua. O texto afirma 

ter semelhança com Ogum Taió, outra escultura apreendida e que neste 

momento já estaria exposta no Museu da Perseverança, lugar de destino das 

peças apreendidas, logo após a exposição na sede da Liga. 

Esquivando-se da violência que cometera e pela baderna de seus 

membros que continuaram invadindo e furtando objetos de ouro pertencentes 

aos terreiros em outros bairros e cidades, após o quebra-quebra, a Liga lança 

uma nota com o apoio do Jornal de Alagoas, retirando toda a culpa que lhe fora 

lançada: 

 

Alguem tem propagado na cidade que a Liga dos Republicanos 
Combatentes pretende commeter absurdos indo de encontro 
aos cultos religiosos garantidos pela Constituição. Nós 
protestamos contra semelhante boato calunioso, que só pode 
partir de adeptos do <<Changô>> que, despeitados, procuram 
meios de collocar em posição critica a nossa sociedade. A 
<<Liga>> é composta de homens de dignos e amantes do 
Direito e da Liberdade e as manifestações que ella tem 
recebido do povo são as provas mais irrefutaveis. Em nossa 
sede temos recebido diversos objetos pertencentes à bruxaria 
levados pela massa popular. Os affeiçoados dos candómblés 
encarregam-se até de dizer: <<Há furto de ouro nas casas de 
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<<Changô>>, e que aliás também protestamos de acordo com 
as syndicancias feitas pelo próprio povo. (JORNAL DE 
ALAGOAS, 13 fev.1912). 
 

 
Outro detalhe bastante curioso no texto é a doação de uma suposta 

fotografia ao Jornal de Alagoas, supostamente tirada por Virgílio Barbosa, 

fotógrafo que foi à sede da Liga registrar as peças apreendidas. Duas 

fotografias teriam sido, posteriormente, doadas aquela associação miliciana. 

Eis a nota: 

 

A Liga dos Republicanos Combatentes offereceu hontem ao 
JORNAL DE ALAGOAS uma photographia de parte dos ídolos 
e alfaias de que se utilizavam os minas dos miciliados nesta 
capital para atormentar com batuques e cantorias os habitantes 
da cidade. Nesta photographia vê se também um retrato do dr. 
Euclides Vieira Malta, encontrado entre as feitiçarias da Tia 
Marcelina. A photographia a que referimos está exposta no 
JORNAL. (JORNAL DE ALAGOAS, 13 fev. 1912, p. 1). 
 

 
Em busca de mais referências sobre a doação e no intento de encontrar 

a fotografia que nos confirma a autoria da Operação Xangô, plenamente 

arquitetada pela Liga dos Combatentes, verificamos que um dos registros teria 

sido enviado ao O Malho, no Rio de Janeiro, dias depois da devassa, pelo 

secretário do Movimento e Ordem da Liga dos Combatentes.  

A fotografia é lançada com breve texto em 16 de março de 1912, 

enaltecendo Alagoas pela caçada às políticas oligárquicas e perseguição aos 

feiticeiros. 
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Figura 24 - Fotografia das peças apreendidas na Operação Xangô, divulgada pelo O Malho em 

16 de março de 1912. Foto de Virgílio Barbosa, 1912. 
Fonte: Acervo Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. 
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Deparamo-nos com outra informação sobre os registros das peças 

apreendidas. Agora no jornal O Combatente, com a manchete Schangô, 

divulgada no dia 23 de novembro de 1914. Neste ano, as fotografias estiveram 

expostas na redação do O Combatente, tirada pelo mesmo fotógrafo que doara 

as primeiras imagens à Liga, que prontamente quis enaltecer a ação exitosa da 

Liga, convidando a população a conferir a prova da extinção dos antigos 

terreiros.  

Passara dois anos, e a memória da Quebra do Xangô continuava 

intensa: 

 
Temos exposto nesta redação duas photographias do schangô, 
onde se divulgam os santos dessa horrível seita: Ogum-Taió, 
Ogum-Nilê. Capacete de Euclides Malta, Oxalá Ogum Babá, 
Anjo do Mal, Babá Richá e outros. As alludidas photographias 
nos foi obsequisada pelo Sr. Virgílio Barbosa, photographo do 
Estado, e estão tiradas com muita perfeição. Convidamos os 
nosso amigos e pessoas do povo para apreciar os taessantos 
que eram protegidos pela gente do Alagoas quando estavam 
no domínio político deste estado. (O COMBATENTE, 23 nov. 
1914). 

 

Voltemos aos resquícios da Operação Xangô. Calcula-se que líderes 

religiosos, de cerca de 30 terreiros, foram espancados entre os dois dias de 

zombaria. Outros conseguiriam fugir ainda durante a madrugada para cidades 

do interior e estados vizinhos, como Pernambuco e Bahia. Muitos desses 

religiosos foram para nunca mais voltar, levando dor e desespero. Não havia 

mais o que fazer. Não tinham como recomeçar. Tudo havia sido quebrado. A 

fuga parecia ser a única forma de resistir e preservar o que se tinha de mais 

importante: a vida e os ensinamentos religiosos que nenhuma ação truculenta 

poderia apagar. Era momento do silêncio. 

Enquanto o fogo ainda ardia em algumas ruas da capital e o Sol do dia 2 

nascia, como nos relata Rafael (2012), os objetos que não foram queimados 

continuavam expostos na sala da Liga. Era o momento de glória. Não tendo 

mais Malta e seus aliados no poder, o caminho estava livre para que Clodoaldo 

da Fonseca e seu vice, Fernandes Lima, continuassem na campanha que os 

colocariam, meses depois, como chefes do estado de Alagoas. 
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Aqueles objetos expostos muito significavam para aquele grupo. Além 

de representarem a tomada do poder, eram testemunho de um ato bravio, 

prova de que ali se encontrava a estreita relação do governador com às casas 

de xangô. Estas, não mais perturbariam a população. Não mais haveria negros 

distribuindo despachos pela cidade. Alagoas voltaria a progredir; estava limpa e 

livre dos batuques que perturbavam as noites da população cristã que queria 

dormir. Os políticos não mais teriam como pedir ajuda aos pais e mães de 

santos; administrariam sob as bênçãos da religião predominante. A Liga 

seguiria contente com o sucesso do seu projeto. O plano estava consumado. 

Eram estes os pensamentos de uma sociedade conservadora. 

A semente plantada na noite de 1º de fevereiro continuava a germinar. 

As batidas policiais prosseguiam dia após dia. Deste momento em diante, 

imperou-se o silêncio. Um xangô que não mais poderia ecoar seu canto, nem 

adorar seus deuses. Eram “tambores calados e vozes emudecidas”, que se 

perpetuaria ao longo do século XX, como afirma Figueiredo (2014, p. 316). 

Após alguns dias expostos na sede da Liga, os milicianos não tinham 

como abrigar os objetos e tornar a exposição-zombaria permanente. Diante de 

tal situação, optaram em procurar uma instituição que pudesse resguardar as 

peças para que as futuras gerações tivessem conhecimento sobre tal feito. 

Muitas daquelas peças tinham valor inestimável e seus significados 

desconhecidos por aqueles homens. Assim, foram transferidos para a sede da 

Sociedade Perseverança e Auxílio dos Caixeiros de Maceió, dias após. 
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“O destino daquelas imagens foi trágico. Elas eram 
objetos de adoração e de culto que não cabem onde 
estão. É o contrassenso. Mas, digo o seguinte, se elas 
não fossem guardadas por aquele pessoal que está ali 
guardando, elas tinham se acabado. O trânsito dessas 
imagens todas dá um movimento de composição e 
recomposição social e cultural imenso”. 
Sávio de Almeida 

Historiador alagoano responsável pela catalogação dos terreiros de Maceió em 1960. 
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3. DOS TERREIROS À ZOMBARIA: A GÊNESE DA 
COLEÇÃO PERSEVERANÇA 
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É este material que hoje, mais de 38 anos 
após, quando as paixões políticas e pessoais 
já se arrefeceram, e quando podemos iniciar 
o trabalho de reconstituição histórica honesta 
de tais acontecimentos, o Instituto Histórico 
de Alagoas expõe às vistas das novas 
gerações [...]29. (BRANDÃO, 1950, p. 7).  
 
 
                                                                                                                            

São com estas palavras que o folclorista Théo Brandão (1907-1981), no 

dia 16 de setembro de 1950, abre a exposição dos objetos oriundos do Quebra 

de Xangô. Já temos conhecimento de uma parte do caminho que levaria as 

peças que não foram queimadas nem saqueadas, a se tornarem uma coleção. 

 
Figura 25 - Salão da antiga Sociedade Perseverança, hoje anexo ao IHGAL. Fotografia de 

Tarcyelma Silva, 2020. 
Fonte: Arquivo do autor. 

 

Doados à extinta Sociedade Perseverança e incorporados ao acervo 

desta instituição por muitos anos, os preciosos documentos da memória 

                                                           
29  Discurso pronunciado pelo folclorista Théo Brandão. Na ocasião, abertura da exposição da 
Coleção Perseverança, no salão nobre do Instituto Histórico de Alagoas.  
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africana e dos terreiros que foram saqueados ficaram expostos por definitivo à 

população. Agora, aparentemente, possuíam um lugar específico em que 

teriam condições de serem apreciados e guardados, sem riscos de destruição.  

Para Duarte (1974, p. 12) as peças foram oferecidas à esta instiuição 

unicamente com o intuito depreciativo e de chacota que a “significação política 

falsamente lhe emprestou”, visto que a Sociedade tinha apoiado à campanha 

de Clodoaldo da Fonseca e a destituição de Malta do seu cargo; ou seja, por 

possuir um museu e ser favorável com o plano da Liga, era o lugar perfeito 

para que a memória da derrota de Euclides Malta fosse preservada e difundida. 

A Sociedade Perseverança e Auxílio dos Caixeiros de Maceió foi 

fundada em 30 de março de 1879. Era organizada por caixeiros que lutavam 

por melhores qualificações e desenvolvimento da classe. Sua primeira sede, 

dentre tantas outras que se sucederam ao longo dos anos, localizava-se numa 

casa da Rua do Comércio no centro da cidade de Maceió. A última das casas 

alugadas, que abrigaram a instituição antes da inauguração de sua sede oficial, 

ficava num velho sobrado na Praça D. Pedro II, também no centro (LIMA 

JÚNIOR, 1976). Foi para este sobrado que os objetos, após alguns dias da 

quebra, foram levados.  

A Perseverança era financiada com os fundos obtidos das mensalidades 

dos seus sócios. Assim, mantinha um museu, com exposições permanentes e 

temporárias; e uma biblioteca; com parte do dinheiro, chegava a financiar os 

estudos de alguns artistas alagoanos. Dentre eles, Virgílio Maurício e seu 

mestre Rosalvo Ribeiro30. Este recebia, mensalmente, “uma contribuição para 

manter seus estudos na Europa” (SILVA, 1897, p. 8). 

                                                           
30 Rosalvo Ribeiro (1865-1915) foi um alagoano nascido em Marechal Deodoro em 1865. Aos 
20 anos ingressou na Academia de Belas Artes do Rio de Janeiro e em 1888 viajou à Paris 
com uma bolsa concedida pelo governo alagoano para estudar na Academia Julian. 
Posteriormente ingressou na École des Beaux-Arts onde produziu pinturas representativas e 
consagrou-se como pintor. Ribeiro retornou à Maceió em 1901 onde assumiu o projeto de 
estátuas e praças para a cidade e lecionou desenho em escolas locais (BRAGA, 1942). 



Nas cinzas da Coleção Perseverança, a memória arde|108 

 

 

 
Figura 26 - Virgílio Maurício31, em sua exposição num dos salões da Sociedade Perseverança 

e Auxílio dos Empregados do Comércio, em Maceió. O Malho, 24 de junho de 1911. 
Fonte: Acervo Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. 

 
 

Em pouco tempo depois de oficializada as atividades, em 16 de 

setembro de 1897, dia em que se comemora a emancipação política de 

Alagoas da então comarca em relação a Pernambuco, é inaugurado o Museu 

Comercial da Perseverança (LIMA JÚNIOR, 1976).  Um desejo que vinha 

sendo alimentado através de importantes iniciativas. Uma delas era expor nos 

salões da instituição, para que a sociedade tivesse acesso, objetos que eram 

frequentemente doados. Segundo Maciel (2011, p. 86), “o museu é fruto de um 

trabalho coletivo e reflete um pouco da inserção que a entidade passa a ter na 

sociedade maceioense”. Em seu acervo, possuía utensílios de cerâmica, 

armas, adornos e objetos indígenas, materiais de indústrias e fábricas locais. 

Além de abrigar uma valiosa coleção numismática, dentre outros objetos, o 

museu tornou-se um “precioso relicário” que expõe tanto as “belezas de nossa 

terra” como o “adiantamento de nossas indústrias” (SILVA, 1898, p. 1). 

                                                           
31 Virgílio Maurício (1892-1937), pintor alagoano, discípulo de Rosalvo Ribeiro. Teve importante 
prestígio durante o século XX no Brasil e na França. Neste, produziu obras que lhe conferiram 
amplo destaque, recebendo críticas favoráveis da imprensa e francos elogios dos pintores que 
à época dominavam Paris. Em 1914, finaliza L'heure du Gouter, exposta no Salon de Paris. 
Pintou ainda Orientale, Après le reve, Après le bal, Cabeça de Velho, para citar os maiores e 
mais conhecidos. Parte de sua obra encontra-se na Pinacoteca de São Paulo (LEITE, 1988). 



Nas cinzas da Coleção Perseverança, a memória arde|109 

 

 

 Em 15 de novembro de 1917, a Sociedade é transferida da Praça D. 

Pedro II para a Rua 15 de Novembro (hoje Rua do Sol) e inaugurada com 

espaços amplos: salas de reuniões, aulas, expositivas e biblioteca. 

 
Figura 27 - Fachada da Sede da Sociedade Perseverança, inaugurada em 1917. Foto sem 

autoria. 
Fonte: Acervo APA. 

 

Já de posse dos objetos doados pela Liga dos Combatentes e 

transferidos para o espaço novo, a Sociedade Perseverança institui a coleção 

como parte do seu acervo. Abrindo-a para ser visitada, todas às noites, das 

19h às 22h.   

Somando-se ao conjunto de peças dos antigos xangôs, anos mais tarde, 

em torno de 1920, o museu da instituição recebe, de Octávio Brandão (1896-

1980), importante jornalista e político alagoano, doação de diversas pedras 

minerais de valor mineralógicos, geológicos, históricos, antropológicos e 

folclóricos, que se juntaram à Coleção Alfredo Brandão, além de 7 arcos, 18 

flechas dos índios Timbira do Maranhão (BRANDÃO, 1978). 

Com o passar dos anos, o conjunto aprendido na devassa de 1912, 

começa a receber visitas de importantes pesquisadores. Dentre eles, Arthur 

Ramos que em 1934, quatro anos após a Sociedade mudar parte do seu nome, 

retirando o Caixeiros e se tornando Sociedade Perseverança e Auxílio dos 
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Empregados do Comércio32, conhece os objetos pela primeira vez. Em visita ao 

Museu da Perseverança e verificando a importância e necessidade para a 

continuidade dos estudos desenvolvidos pelo seu mestre Nina Rodrigues, na 

Escola de Medicina da Bahia, Arthur Ramos manifesta seu interesse em 

estudar os referidos objetos. Em seu apoio, é lançado um artigo no jornal 

Gazeta de Alagoas, no dia 28 de dezembro de 1934, dois dias após a visita, 

com relato intitulado Um Justo Appello. Segue o trecho: 

 

Em visita que fez, ante-hontem, à Perseverança e Auxílio dos 
Empregados no Commércio, propoz o prof. Arthur Ramos lhe 
fosse confiada, durante certo tempo, para estudos e devida 
classificação a colleção de Africanologia daquele 
estabelecimento. O Apello é dos mais justos e louváveis e, de 
certo merecerá a aprovação unânime dos membros daquella 
sociedade. Ao prof. Arthur Ramos tem sido facultado nos 
grandes centros vastíssimo campo para suas investigações 
acientíficas. A Bahia acaba de lhe offerecer as páginas 
magníficas de Nina Rodrigues, para que ele, cuidadosamente, 
reveja, amplie, ajuntando-les o fructo de pesquizas pessoaes, 
[...]. Atendendo à solicitação do prof. Arthur Ramos, concorrerá 
não só para o maior realce de um dos mais expressivos valores 
da cultura brasileira hodierna, mas, ainda, para o prestígio de 
nossa terra, de quem Arthur Ramos é um dos mais ilustres 
filhos. Oxalá merecessem, aos quandos, os nossos museus 
visitas como essa, em que suas preciosidades não são 
contempladas por simples “snobismo”, mais por olhos expertos, 
intelligentes, capazes de arranca-las do esquecimento, 
trazendo-as à luz das modernas investigações scientíficas. 
 
 

Em meio às dificuldades financeiras e a falta de acordo dos sócios da 

Sociedade Perseverança, e mesmo tendo o aval para o referido estudo, Arthur 

Ramos não teria tempo suficiente para se debruçar na análise. O tempo passa 

e o silêncio do pesquisador prevalece a ponto de afirmarem que ele não deu o 

devido valor aos estudos do negro em Alagoas, preferindo seguir o roteiro de 

Nina Rodrigues.  

Mediante aos problemas que vinham enfrentando, os sócios da 

Sociedade, em comum acordo, decidem vender parte do acervo da instituição 

com a finalidade de arrecadar fundos e sanar as dívidas que se avultavam. O 
                                                           
32 A mudança de nomenclatura dá-se em 30 de outubro de 1930, com a perspectiva de agregar 
outros associados do comércio local (ANDRADE, 2015). 
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museu é colocado à venda e com ele os objetos da repressão. A decisão se 

deu pelo alto valor que muitas peças tinham. A notícia foi divulgada no jornal 

Gazeta de Alagoas, no dia 13 de julho de 1939, com a chamada O Museu da 

Perseverança: 

 

Deve estar passando desapercebido aos nossos homens de 
estudo o edital da Diretoria da Perseverança e Auxílio 
(Syndicato dos Empregados no Commercio de Maceió) 
convidando os associados quites para se reunirem em sessão 
de assembleia geral, sábado próximo, 15 do corrente, às 20 
horas, para approvarem a venda do Museu daquella 
associação. Como se sabe, o Museu da Perseverança reúne 
objectos raros e as suas colleções sempre mereceram os 
maiores elogios de todos os entendidos que teem visitado. Vae 
ser elle, no entanto, vendido, não se sabe a quem e por que 
motivo a Directoria da velha sociedade se desfaz assim de um 
patrimônio de valor inestimável. Entretanto, os sócios da 
Perseverança estão convidados para sábado próximo 
approvarem a venda das ricas e históricas colleções [...]. 
(GAZETA DE ALAGOAS, 1939, p. 4). 
 
 

  Alguns anos se passaram e a notícia sobre a falência da Sociedade 

parecia não ter mais importância. Extinguira-se. Mas, o que não se esperava é 

que o assunto da extinção do Museu e da venda dos objetos chegaria na 

América do Norte. Segundo Duarte (1974), um museu americano teve 

conhecimento do assunto através de algumas citações de Gilberto Freyre num 

artigo publicado fora do Brasil. Freyre estivera em Maceió em 1944, na 

Faculdade de Direito de Alagoas, numa conferência sobre o psiquiatra Ulisses 

Pernambucano. Na ocasião, visitou o acervo da Perseverança, onde conheceu 

os objetos saqueados dos terreiros. Possivelmente, Freyre ouviu falar do 

acervo pelo próprio Ulisses Pernambucano. Este, num bilhete registrado em 23 

de junho de 1936, dia de sua visita, menciona sua admiração pelo conjunto de 

peças.  

 É somente em 1950 que os objetos começam a ganhar visibilidade local. 

Isto se deve ao susto que Abelardo Duarte teve ao encontrar um postal, vindo 

de terras americanas, solicitando à Sociedade Perseverança o valor para a 

compra total das peças. Prontamente, Duarte procede a leitura do achado 
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numa das sessões do Instituto Histórico de Alagoas e roga pela atenção dos 

demais membros para que não deixassem a compra se efetivar.  

 Sem medir esforços, colocado pelos demais membros do instituto como 

responsável pela empreitada, Duarte, junto ao folclorista Théo Brandão, entra 

em “entendimento com a direção da instituição possuidora das importantes 

peças” (DUARTE, 1974, p. 11). Assim, registra que não encontrou nenhum 

obstáculo quando manifestou o desejo em cuidar da coleção; e ao mostrar a 

importância histórica que ela possuía, foi agraciado com a notícia vinda dos 

senhores que representavam a Sociedade, Delarei Amaral, Agenor Prazeres e 

Estácio Lourenço Medeiros, de que a doação seria feita, visto que os objetos 

encontravam-se abandonados em um porão.  

Contrariando a ideia de doação afirmada por Duarte (1974), Raul Lody, 

responsável pela produção do segundo catálogo da coleção, publicado em 

1985, afirma em seu livro O Negro no Museu Brasileiro, que devido ao 

interesse da Sociedade em vender os objetos para um grupo de americanos, “o 

instituto comprou, em 1950, as peças para que elas não saíssem do Brasil” 

(LODY, 2005, p. 34). Não encontramos nenhum documento que assegure tal 

informação. Nem Lody posicionou, seguramente, sua afirmação em entrevista 

concedida para o autor desta pesquisa. Compradas e/ou doadas, as peças 

foram recolhidas, segundo Duarte (1974) com a ajuda do porteiro do próprio 

Instituto, Sr. Luis Andrade, e transferidas para uma sala na Casa das 

Alagoas33. 

Fundado em 2 de dezembro 1869, o  Instituto Arqueológico e Geográfico 

Alagoano, hoje Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, tinha como intuito 

fomentar pesquisas históricas, antropológicas e geográficas, “suprindo a lacuna 

da não existência de cursos superiores no estado de Alagoas” (TENÓRIO; 

DANTAS, 2007, p. 06). De início, funcionando num espaço reduzido, foi 

transferido, em 1909, para um prédio doado pelo governador Euclides Malta. O 

casarão, datado dos fins do século XIX, possui biblioteca com mais de 16 mil 

                                                           
33 Nome popular dado ao Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas (TENÓRIO; DANTAS, 
2007). 
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livros, hemeroteca, salas de exposições e reuniões. Hoje, tem como anexo o 

prédio do lado que funcionava a extinta Sociedade Perseverança. 

 
Figura 28 - Fachada atual do IHGAL. Foto Tony Admond, 2014. 

Fonte: Acervo do autor. 
 
 

Ao longo do século XX, o IHGAL reúne um importante acervo por meio 

de coletas, aquisições e doações. Deste modo, passa a abrigar peças de 

antigos engenhos de açúcar, documentos e objetos relacionados à escravidão, 

ao movimento abolicionista, ao Quilombo dos Palmares, objetos pertencentes 

ao bando de Lampião, que logo se configurou como Coleção Cangaço; além de 

mobiliário e relíquias maçônicas do Primeiro Reinado, pertences do primeiro 

presidente do Brasil, Marechal Deodoro da Fonseca (1827-1892); materiais 

usados pelos soldados alagoanos na Guerra do Paraguai (1864); armas do 

período dos Bandeirantes, canhões holandeses, franceses e portugueses. 

Atualmente, em seu acervo tem-se a Coleção Montenegro, de cerâmicas 

marajoara, composta por 191 peças doadas por Jonas Montenegro; Coleção 

Marroquim com materiais líticos, colhidos pelo professor Mário Marroquim entre 

1926 e 1954 em cidades do interior do Estado; e aproximadamente 500 

artefatos pertencentes às diversas tribos indígenas espalhadas por Alagoas 

(TENÓRIO; DANTAS, 2007). 
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A coleção que chegara ao IHGAL, em 1950, passa a integrar o acervo 

com o nome Coleção Perseverança, homenageando, assim, a instituição que a 

abrigou por 38 anos. “Sem valor para os que retinham, essa coleção é, para o 

Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, de subida importância cultural. [...] 

Guardamo-las por isso” (DUARTE, 1974, p. 13). 

Era noite e o salão nobre do IHGAL estava repleto de sócios e 

convidados. O dia 16 de setembro de 1950, data comemorativa à Emancipação 

Política de Alagoas, marcaria o nascimento da coleção a partir do discurso de 

Théo Brandão, estudioso do folclore no estado. 

 
Figura 29 - Théo Brandão em discurso de abertura da exposição em 1950. Foto sem autoria. 

Fonte: Acervo de Fernando Andrade. 
 
 

Seu pronunciamento traz apontamentos que enfatizam a trajetória 

histórica das peças e da importância que elas possuem para a compreensão 

da presença africana em Alagoas. As primeiras palavras enaltecem a estreita 

relação entre Alagoas e Pernambuco, sob a ótica de intelectuais como Gilberto 
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Freyre, Arthur Ramos e René Ribeiro, que foram importantes na construção e 

continuidade dos estudos sobre o negro no Brasil e, principalmente, na região 

Nordeste. 

Segue parte do discurso: 

 

O Museu Afro-Negro da Perseverança, atualmente incorporado 
ao Museu do Instituto Histórico de Alagoas sob o título de 
“Coleção Perseverança” é talvez uma das ricas e preciosas 
coleções existentes no Brasil, em matéria ligada aos cultos 
negros. Compõem-se, segundo identificação por nós e 
Abelardo Duarte e revista pelo conferencista desta noite, 10 
estatuetas esculpidas em madeiras (oxês) representativas de 
orixás africanos entre os quais, Oxalá, Ogum China, Ogum 
Taió, Xangô Nilé, Ogum Londé, Iemanjá, Oxum-Ekum, Xangô 
Bomim; de mais de 50 pulseiras de latão da deusa das águas 
Oxum, de fetiches de Ibeji ou dos gêmeos (Cosme e Damião, 
de Xararás de Omolu, deus da varíola (S. Lázaro); de Nanan 
Burucu; Eirus ou Pachorós de rabo de boi de Oxossi, Abebês 
(leques) de Oxum e de Iemanjá (a sereia do mar); ferramentas 
de Ogum; capangas de Oxossi?; adamantás e Belebês 
(palmatórias) de Ogum ou de Oxossi; assentos de Ogum e de 
Exú, filás de Xangô Nilés; gorros de Xangô Bomim, de Ogum 
Taió, de Iansan, Azuleiju; espada de Iansan e de Ogum. 
Peitoral e capacete de Ogum China (só o capacete avaliado 
em 1912 em 500,00); capacete de Oxum; e colete de Ogum 
Diaci; agogôs de ferro, adjás, xexerés34, e várias outras peças, 
muitas de interessante feitura e às vezes de real valor artístico, 
afora naturalmente a valia e a importância etnográficas e 
históricas que possuem. (BRANDÂO, 1950, p. 5-6). 
 

 
Após o breve discurso de Théo Brandão, René Ribeiro35, psiquiatra 

pernambucano, conhecido pelos estudos dos cultos afro-brasileiros, 

especificamente os da cidade de Recife, capital de Pernambuco, deu 

continuidade ao célebre momento histórico para o IHGAL. Numa palestra 

intitulada Significado dos Estudos Afro-Brasileiros, que podemos acessar na 

edição da Revista do Instituto Histórico de Alagoas, publicada em 1952, Ribeiro 

                                                           
34 Adjás e xexerés são tipos de instrumentos usados durante os rituais. 

35 René Ribeiro (1914 – 1990) é da geração de médicos antropólogos, tal como Raimundo Nina 
Rodrigues (1862-1906) e Arthur Ramos (1903-1949). Ribeiro se diferencia desses autores por 
ter possuído uma formação acadêmica stricto sensu em Antropologia, obtendo o título de 
Master of Arts em Antropologia pela Universidade de Northwestern (1949) sob a orientação de 
Melville Heskovits (1895-1963), que fora responsável pela institucionalização dos estudos afro-
americanos (YELVINGTON, 2007). 
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constrói sua fala a partir dos apontamentos iniciados por Arthur Ramos, a quem 

substituíra naquela noite de inauguração da exposição36, sobre a aculturação 

do homem negro no Novo Mundo, que ele mesmo define como o “conjunto de 

processos resultante do contato de culturas diversas através de seus 

representantes, os indivíduos em convivência, e sua consequente elaboração 

em novos estilos de vida” (RIBEIRO, 1952, p. 9). 

Incumbido por Théo Brandão e Abelardo Duarte, os dois responsáveis 

pela aquisição da coleção, Ribeiro afirma que analisou os objetos: “esculturas 

em madeira; colares de contas multicores, adereços e coroas heráldicas; 

instrumentos musicais e outros pertences” (RIBEIRO, 1952, p. 9). Entretanto, 

mais que as observações sobre os objetos analisados, chama-nos a atenção a 

relevância que ele dá em afirmar que, apesar de desconhecidos, os objetos 

possuem importantes significados intrínsecos para o “estudante da Cultura”, 

pois, “eles representam fósseis em relação aos cultos afro-brasileiros, através 

dos quais podem-se reconstituir formas, estruturas e depreender funções” 

(RIBEIRO, 1952, p. 9). 

 Nesta dimensão, as palavras de Ribeiro soam como ilus e apontam 

para o que está nas diversas camadas dos objetos. As formas, as estruturas e 

as funções sinalizadas são indícios de um fio que começou a se desenrolar 

naquela noite violenta. Ribeiro atenta-nos para o que de precioso a coleção 

possui, a estética que denuncia a representação do homem africano em 

Alagoas.  

Observemos o que acrescenta Ribeiro (1952, p. 10): 

 

São assim elementos formais e estructurais de uma tradição 
religiosa que se revelam: deuses de um panteon; sugestões 
sobre iniciação e dedicação de cada fiel a certas divindades 
pela existência de coroas e colares distintivos; sobre o 
cerimonialismo dos “toques” e das oferendas; sobre a utilização 

                                                           
36 Segundo Abelardo Duarte (1974), a palestra de abertura da exposição da Coleção 
Perseverança era o momento da sociedade alagoana ouvir as palavras do seu mais ilustre 
representante, Arthur Ramos. Este, médico e folclorista, ao ir estudar Medicina no Estado da 
Bahia, torna-se discípulo de Nina Rodrigues, a quem lhe dá a missão de continuar os estudos 
sobre o negro no Nordeste. Ramos falece, na cidade de Paris, em 1949, precocemente, 
durante suas atividades de diretor do Departamento de Ciências Sociais da UNESCO, 
ajudando a construir um Plano de Paz para o mundo (GIRÃO, 1983). 
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de práticas divinatórias [...]. Intrinsecamente tais objectos 
sugerem o estudo do estilo dessas composições escultóricas – 
em várias das figuras humanas notemos desde logo a 
inequívoca presença do santeiro e da talha europeia nas 
vestes e nas feições desses orishas meio travestidos em 
santos romanos. Os materiais dos outros objectos e seu 
tratamento, o uso de determinadas combinações de cores, 
indicam técnicas ou valores tradicionais respeitados naqueles 
grupos de culto, de onde provieram tais objectos [...]. 

 
 

Ribeiro (1952) acena para um dos pontos investigativos desta tese, a 

identificação de traços sincréticos em alguns dos objetos da Coleção 

Perseverança. A observação feita por ele corrobora com as práticas de 

sobrevivência que os africanos e os afrodescendentes construíram, dentre elas 

a forma de cultuar seus deuses, atrelando suas imagens a de santos católicos. 

O próprio autor vai além e, ao confirmar tal posicionamento que escamoteava e 

reduzia as práticas ritualísticas dos africanos no Brasil, infere que a referida 

ênfase somente ao estudo da religião, relega outros contextos necessários 

para a compreensão das culturas negras introduzidas no Brasil. Neste sentido, 

ao olharmos somente para o valor religioso dos objetos, deixamos de analisar 

modos de comportamento, estilos de vida e de valores. Com isso, Ribeiro 

(1952) utiliza-se das palavras de seu orientador, o antropologista Melville J. 

Herskovits, para enfatizar a importância dos estudos sobre os objetos e outros 

contextos da presença africana em território nacional:  

 

O essencial aos estudos futuros, tanto aos descritivos quanto 
aos interpretativos, é que sejam conduzidos com pleno 
conhecimento de que se está estudando uma forma de vida 
completa e perfeitamente amadurecida. É de se esperar que 
estes estudos abandonem o critério de enxergar nessa forma 
de viver qualquer coisa consistindo em curiosidades e 
sobrevivências originais e que passem a tratar esse corpo de 
costumes como a entidade cultural que efetivamente é. 
(MELVILLE apud RIBEIRO, 1952, p. 11). 

 
 

Os apontamentos de Ribeiro (1952) trazem à baila pensamentos como o 

de Nina Rodrigues, Manuel Querino, Arthur Ramos, entre outros precursores 

dos estudos afro-brasileiros, e nos permitem redimensionar a concepção de 

que, além de identificarmos o uso religioso dos objetos, compete-nos, agora, 
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acrescentar outras questões, dentre elas, a proveniência dos cultos a partir da 

plástica e do modo de sobrevivência do africano e seu descendente presente 

nas inúmeras marcas deixadas em cada peça. Sabemos que é percorrendo 

esses rastros que encontraremos um corpo afro-alagoano, um artista, que se 

faz registro da memória além do Quebra de Xangô, gênese da formação 

cultural de Alagoas  e que está sob cinzas, revelando-se em cada sopro dado. 

Atentemo-nos aos outros fios! 

Somente em 1968, é que os objetos da Coleção Perseverança viriam a 

ser registrados e divulgados como conjunto. A tarefa foi realizada por Clarival 

do Prado Valladares (1918-1983), pesquisador e crítico de arte, que esteve em 

Maceió, depois de ter notícia sobre a coleção através de um artigo de Abelardo 

Duarte, provavelmente Sobrevivências do culto da serpente: (Dãnh - Gbi) nas 

Alagoas, publicado na Revista do Instituto Histórico de Alagoas, em 1952. A 

descrição sobre sua ida ao museu do instituto e os registros das peças foram 

publicados no artigo A Iconologia africana no Brasil, na Revista Brasileira de 

Cultura, edição de 1969. 

Salientamos que em seu texto, Valladares (1969) promove uma breve 

análise das peças e, junto a essas, afirma que as representações de esculturas 

em madeira, encontradas por ele ao longo de suas pesquisas sobre as origens 

dos rituais africanos no Brasil, pelo Nordeste, não mais apresentavam o feitio 

tradicional da arte africana, os protótipos tribais que estariam conectados com 

as áreas supridoras de escravos. Ou seja, diante da Perseverança encontrou 

traços de um fazer local. Assim, promoveu um pioneiro estudo que ligava esse 

fazer à produção tradicional dos povos africanos. 

Valladares (1969) também enfatiza que eram nítidas as mudanças 

observadas nos objetos. Neles, os que foram produzidos provavelmente entre 

os séculos XIX e meados do XX, a presença africana era presente, mas numa 

tentativa de representar traços que remetessem à arte original, sem o 

compromisso em serem fidedignos, e de certo, a resposta para a mudança 

estaria nas transformações das tradições ritualísticas sofridas pelos cultos que 

“anulou por completo a elaboração dos objetos dependentes de 

desenvolvimento artesanal e de tempo ocioso para a feitura” (VALLADARES, 
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1969, p. 37). Assim, os raros exemplares de imagens esculpidas e de 

instrumentos de rituais, precedentes da África, estariam, sem continuidade, em 

acervos brasileiros. 

Dessa maneira formaram-se três diferentes percursos em 
áreas permissíveis: o sincretismo iconológico entre as 
divindades da mitologia africana com a hagiologia católica; o 
sincretismo da simbologia litúrgica africana com objetos do 
culto católico e até mesmo com objetos profanos; o fenômeno 
de transculturação, e o de aculturação. (VALLADARES, 1969, 
p. 40). 

 
 

A observação referida acima é pertinente quanto à compreensão do 

momento histórico. Mas, não podemos deixar de conectar essas alterações, da 

forma de produzir os objetos durante o século XIX e XX, ao contexto de 

perseguição em que africanos escravizados sofreram, sem o direito de cultuar 

aos seus deuses, e nem por os terem da forma original; visto que arrancados 

de suas raízes sem seus pertences, tiveram que se adaptar e fugir do marasmo 

que o período colonial lhes impusera. O africano era visto somente como 

escravo braçal; seu dever era cultuar aos santos católicos e obedecer às leis 

que lhe davam falsa liberdade.  

Em busca dessa imaginária religiosa das esculturas africanas e pela 

curiosidade em investigar objetos apreendidos em terreiros pela polícia, 

Valladares sai pelo Nordeste, contactando e registrando centenas de ícones, 

peças litúrgicas, instrumentos musicais e trajes de rituais. Nesta trajetória, a 

pedido do então Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 

DEPHAN, vai até o IHGAL e consegue os primeiros registros da coleção. Para 

ele, os objetos tratam-se de fontes importantes para o desenvolvimento de 

qualquer pesquisa sobre o sincretismo, além da provocação da inerência 

estética que é causada. 

Vejamos o que descreveu Valladares (1969, p. 44-45) ao analisar as 

peças: 

1) Imagens todas esculpidas em madeira entre os séculos XIX 
e XX, de dimensões variáveis de 52 a 22 cm, representativas 
de divindades africanas sincretizadas à imaginária católica. 
Muitos desses ícones correspondem à figura feminina de N. 
Senhora com o Menino ao colo e em traje dos modelos 
católicos. Algumas trazem olhos de vidro, idênticos aos 
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usados naquela época pelos santeiros do artesanato de 
imagens católicas. Os caracteres da genuinidade africana 
permanecem na configuração do símbolo de Xangô sobre a 
cabeça (machado bi-facial), ou do Oguê (configuração bi-
córnea). Estas imagens em frontalidade correspondem à 
composição tradicional das figuras de N. Senhora do Rosário 
carregando o Filho. Algumas se assemelham à N. Senhora 
do Amparo ou do Parto com a figura do Menino deitado 
sobre os dois braços e poucas se identificam com imagens 
de Santo Antonio. Foram todas inspiradas em modelos de 
uma época barroca, entretanto solucionadas em atitude 
hierática, imobilidade e síntese de acordo com a iconografia 
arcaica tribal. Destaca-se o importante detalhe de quase 
todas carregarem às costas uma gamela com objetos 
símbolos (chifres, pedras, vasos e figuras biomórficas). O 
acabamento é de madeira encerada, em uma nota-se pintura 
de pontilhado branco por todo corpo; duas ainda conservam 
trajes de panos bordados em contas e búzios imitando as 
vestes clericais da cerimônia da missa católica.  

 
 

E prossegue: 
 
Havia uma figura recoberta de traje que retirado mostrou a 
representação de um corpo feminino em atitude de coito. Uma 
única vez encontramos escultura de inquestionável procedência 
africana, facilmente diagnosticável pela qualidade da madeira, 
destreza artesanal [...]. 2) Conjunto de objetos da liturgia afro-
brasileira: o Instituto Histórico de Alagoas possui no mesmo 
acervo numerosas coroas, oxês (cetros), capacetes e 
armaduras, braceletes, abebês (folhas de metal recortadas), 
xaxarás (cetros de Omolu)  e oguês de  Oxossi   (chifres 
revestidos de panos bordados com búzios). Muitos desses 
objetos são de folha de metal, fragmentos de tubos e de peças e 
utensílios variados. Destaca-se uma coroa de 42 cm de metal 
amarelo no formato imitativo da coroa do imperador brasileiro, 
todavia encimada pelos símbolos do oguê e do oxê de Xangô. 
Da mesma procedência e colheita são os elmos e armaduras 
construídas com búzios importados da África conforme modelos 
originais.  
 

 
Após constatar a riqueza de detalhes e as minúcias que traduzem a 

referida coleção como o forte teor sincrético, Valladares resume sua 

investigação afirmando que o sedimento histórico da iconografia africana no 

Brasil tende a desaparecer, substituindo-se pelos protótipos da comunicação 

visual que a civilização ocorrente impõe. Sem dúvidas, as observações 

pontuadas e a documentação fotográfica, tornaram-se ponto de partida para 

outras investigações, mais completas, e necessárias para a compreensão da 
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coleção em sua totalidade. Vejamos em suas impressões um poderoso indício 

para respondermos a questão que rege esta tese. 

Seguem alguns registros de Valladares (1969) sobre a Coleção 

Perseverança: 

 

 

 

Figura 30 – Abebês, Coleção Perseverança. 
Fotografia de Clarival do 

Prado Valladares, Maceió, 1968. 
Fonte: VALLADARES, 1969. 
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Figura 31 - Conjunto de esculturas de orixás, Coleção Perseverança. Fotografia de Clarival do  

Prado Valladares, Maceió, 1968. 
      Fonte: VALLADARES, 1969. 
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 Figura 32 - Conjunto de adornos de orixás, Coleção Perseverança. Fotografia de Clarival do 
Prado Valladares, Maceió, 1968. 

Fonte: VALLADARES, 1969. 
 

 
Após o registro de Valladares em 1968, a Coleção Perseverança 

passaria a ser catalogada a partir de algumas categorias. Durante seis anos 

Abelardo Duarte, juntamente com outros profissionais, dentre eles a museóloga 
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Carmén Lúcia Dantas que produziu as fichas catalográficas, produziria um 

documento que se tornaria um inventário. 

 

Não havia, nos trabalhos da época, em Alagoas, uma 
abordagem teórica, nos termos do que hoje existe, que desse 
sustentação à classificação. Dr. Abelardo era um pesquisador 
intuitivo e lia muito sobre o assunto. Também se correspondia 
com outros estudiosos do país e, dessa troca de conhecimento, 
ia se abastecendo de informações e tirando conclusões. Além 
disso, ele e Dr. Théo Brandão frequentavam os terreiros de 
Maceió, onde adquiriram informações práticas do uso dos 
diversos objetos que existem nos rituais. Ambos, eram muito 
respeitados e os pais e mães de santos eram seus 
informantes37 
 

 

 
Figura 33 - Capa do primeiro catálogo da Coleção Perseverança, 1974. 

Fonte: DUARTE, 1974 
 

                                                           
37 Carmén Lúcia Dantas, em entrevista para o autor desta tese, no ano de 2014. 
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O catálogo foi financiado pelo Departamento de Assuntos Culturais 

ligado à Secretaria de Educação e Cultura de Alagoas, e seu lançamento se 

deu no ano de 1974, levando o nome de Abelardo Duarte como o principal 

articulador. 

A referida publicação é o primeiro registro mais completo sobre os 

objetos. Nela, é possível identificar uma breve narrativa sobre o Quebra de 

Xangô, com certa preocupação em mencionar os terreiros invadidos pela Liga 

dos Republicanos Combatentes, numa espécie de nominata dos pais e mães 

de santo.  

 

A publicação do Catálogo Ilustrado da Coleção Perseverança – 
tal é o seu nome – vem, em tempo oportuno, mostrar ao 
público a importância considerável do acervo do Museu do 
referido Instituto e realçar, do mesmo modo, o valor da 
antiguidade dos objetos ou peças que formam a Coleção 
Perseverança, procedentes todos de extintos Xangôs de 
Maceió [...]. (DUARTE, 1974, p. 9). 
 
 

Ainda de acordo com Duarte (1974, p. 19-20), esses seriam os terreiros 

e pais e mães de santo mais conhecidos, de onde os objetos foram 

apreendidos: 

 

Quadro 1 - Nominada de pais e mães de santo do passado e nomenclatura de antigos terreiros 
apresentado no catálogo de 1974. 

Terreiro de Pai Adolfo – ficava situado no bairro do Poço. 

Terreiro de Pai Adrião - conhecido dono de terreiro. 

Terreiro de Pai Aurélio (Aurélio Marcelino dos Santos) - localizado no bairro da 

Levada. 

Terreiro de Chico Foguinho – localizado na Rua Pernambuco Novo. Logrou 

fama de pai de terreiro completo. Foi um dos babalorixás mais visados e 

perseguidos pela “soberania”. Pagou caro pela situação de seu terreiro na 

mesma rua em que morava o presidente da Liga dos Combatentes. 

Terreiro Mestre Félix - afamado babalaô. Situado à Rua do Amorim, nº 11, 
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bairro Jaraguá, funcionando regularmente e bastante afamado, já em 1906. 

“Negro Mina de cara lanhada”. Mestre Félix manteve seu terreiro em franca 

atividade até o silenciamento completo por parte da “soberania” em 1912, de 

todos os terreiros de Maceió. A expressão popular “negro mina” serve, 

apenas, para mostrar que era de descendência africana pura ou sua 

procedência (Costa da Mina). A fama do babalaô Mestre Félix espraiou-se por 

todos os recantos da cidade de Maceió, a velha Maceió dos começos do 

século XX e provinha de muitos anos antes. Talvez fosse o terreiro do Mestre 

Félix o mais antigo da cidade, título que parece detinha o não menos célebre 

terreiro de Tia Marcelina, por sinal a mais completa mãe de santo que existiu 

em Alagoas. Mestre Félix orgulhava-se dos seus conhecimentos na matéria. 

Terreiro de João Catarina – seu campo de ação era no Trapiche da Barra, 

onde ficava o barracão. Conhecidíssimo este terreiro e muito frequentado. 

Também foi dono de célebre Maracatú. Babalorixá completo; ia à Bahia, e 

filiava-se ao candomblé de Mãe Pulquéria, no Gantois. 

Terreiro de João Funfun (João Arestides Silva). Fundador de terreiro na 

Levada. 

Terreiro de Tia Marcelina – a tradição é que foi o mais velho terreiro de 

Maceió, disputando o título com o de mestre Félix, datando também do século 

XIX (segunda metade). Nos princípios do século atual até 1912, quando foi 

destruído, localizava-se na Rua da Aroeira, denominação antiga da atual Rua 

Dr. Costa Leite. Naqueles tempos, antes da construção da bela Praça Euclides 

Malta, na administração municipal do Intendente (que equivale hoje a prefeito) 

Dr. Manuel de Sampaio Marques, e atualmente denominada Sinimbu. Daquela 

área podia-se dizer que era um ermo quase, sobressaindo-se apenas o antigo 

prédio do Quartel de Polícia, que o havia desocupado já. Tia Marcelina, 

africana pura “negra da Costa” (expressão popular), gozava de enorme 

respeito e estima. Era em Maceió uma espécie de menininha de Gantois na 

Bahia. Fora contemplada com a coroa de Dadá, irmão mais moço de Xangô, 

na liturgia africana; da África proviera a distinção que a sagrara. Sobre sua 
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inofensiva e querida pessoa, incorreu talvez a maior ira da “soberania”. No 

“quebra-quebra” de 1912, teve “a cabeça aberta por um golpe de sabre”. Seus 

contatos com a Bahia tornaram-se frequentes e dizem até que viajou à África. 

Terreiro de Manuel Guleijú – situava-se no Mutange, atual Avenida Cícero de 

Gois Monteiro, entrada de bebedouro. Ao tempo, o local já por si afastado do 

centro da cidade, era pouco povoado, constituído de grandes sítios. Gozava 

de largo prestígio entre os seus. Muito instruído na prática dos cultos 

africanos, frequentava candomblés baianos. 

Terreiro de Manuel Coutinho – ficava localizado na Rua Reginho, hoje 

denominada Dias Cabral. Possuía boa formação religiosa. Entendido do rito 

nagô. 

Terreiro de Maria da Cruz – dirigido pela mãe de santo Maria da Cruz, terreiro 

de Ijexá, situava-se no Frechal de Cima, muito afastado do centro da cidade. 

Terreiro de Manuel Martins, babalaô - descendente de africanos puros, Manuel 

Martins era conhecido do babalorixá no Gulandim, onde montou seu barracão. 

Terreiro de Manoel de Loló - Babalorixá descendente de africanos, seu terreiro 

ficava localizado no Reginaldo. 

Tio Salú, famoso pai nas Alagoas e Bahia. Elemento de ligação entre Xangôs 

e Candomblé dos dois Estados. Viajava à África. Talvez, por intermédio dele, 

fossem trazidas as melhores peças da atual Coleção Perseverança. Era 

africano. 

Fonte: DUARTE, 1974. 
 

 
Duarte (1974) possivelmente quis registrá-los para lhes dar certa 

importância e enfatizar o papel que cada um exerceu na preservação das 

religiões; também por se tratarem de nomes ainda desconhecido para a 

população. No final da nominata, Duarte menciona que havia outros terreiros 

de menor importância, “cuja existência não se colheu informação segura” 

(DUARTE, 1974, p. 20). 
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É neste catálogo que a coleção passa a ser compreendida a partir de 

uma classificação divida em seis finalidades: “1) Fetiches e Insígnias; 2) 

Esculturas (Ochês) e Imagens; 3) Instrumentos musicais; 4) Indumentária; 5) 

Paramentos (panos usados nos cultos); 6) Diversos” (DUARTE, 1974, p. 9). A 

partir desta classificação, é possível compreender a disposição das peças 

conforme número, quantidade, nome do orixá a que pertencem, matéria-prima 

e nomeação de acordo com a seita ou nação. “As denominações mais comuns 

citadas são usadas nos cultos de procedência nagô, angola, congo e gegê” 

(DUARTE, 1974, p. 21). 

Quadro 2 – Relação das peças da Coleção Perseverança conforme o número, quantidade, 
nome de orixá e matéria-prima. 

Nº NOME DA PEÇA DIVINDADE QUANT. ESPECIFICAÇÃO-
MATÉRIA-PRIMA 

01 Coroa (Adê) Aloiá 1 Trabalhada em metal 
amarelo-latão. 

02 Coroa (Adê) Xangô 1 Trabalhada em metal 
pintada de vermelho 

03 Obabá N. S. Prazeres 1 Escultura (Oxê) 
trabalhada em 
madeira. 

04 Ogum-Taió São Pedro 1 Escultura (Oxê) 
trabalhada em 
madeira. 

05 Xangô-Nilê S. Antônio 1 Escultura (Oxê) 
trabalhada em 
madeira. 

06 Xangô-Dadá São João 1 Escultura (Oxê) 
trabalhada em 
madeira. 

07 Pano Pegi 1 Pano de algodão 
bordado. 

08 Ojá Oxum 1 Faixa de pano e 
contas azuis e 
brancas. 

09 Figa dupla --- 1 Madeira. 
10 Capacete Oxalá 1 Enfeite-Insígnia. 

Trabalhado em moeda 
de metal dourado 
(Islâmica?) 
pendentes. 

11 Cajado Oxalá 1 Ritualístico. 
Trabalhado em ferro. 

12 Assento Exu 2 Ritualístico. 
Trabalhado em ferro. 

13 Espada Iansãn 1 Latão. 
14 Filá (Gorro) Ogum-Taió 1 Pano vermelho com 
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Insígnias. 
15 Filá (Gorro) Iansãn 1 Veludo negro 

dourado. 
16 Filá (Gorro) Xangô-Bomim 1 Pano vermelho 

encimado. 
17 Ilú (tambor pequeno) --- 1 Madeira (barril) e 

couro esticado. 
18 Omulu S. Sebastião 1 Imagem católica com 

redoma de vidro. 
19 Adamantás ou Damantás Ogum 11 Fetiches e Insígnias 

de Orixá, trabalhado 
em ferro. 

20 Lança Ogum 1 Trabalhada em ferro. 
21 Dêmacho (Muleta) Xangô 3 Madeira. 
22 Ferramenta Ogum 1 Trabalhada em ferro. 

Insígnia de Orixá. 
23 Revólver Oxóssi 1 Trabalhado em ferro. 
24 Bebelês (Palmatórias) Oxóssi 4 Trabalhada em 

madeira. 
25 Capangas Oxóssi 5 Trabalhada em ferro. 

Insígnias de Orixá. 
26 Espingarda (Miniatura) Oxóssi 1 Trabalhada em ferro. 
27 Vodum-Danh-Gbi Gegê-Nagô 1 Sincretismo de 

símbolo. Trabalhado 
em ferro, reúne três 
lanças e duas foices 
enlaçadas por uma 
serpente na 
extremidade inferior. 
Base quadrangular. 

28 Espada Ogum 1 Insígnias de Orixás. 
Trabalhada em ferro. 

29 Assento Ogum-Taió 1 Ritualístico. 
Trabalhado em ferro. 
Fetiche de orixá. 

30 Ganza ou Gazá --- 1 Instrumento musical 
de percussão 
trabalhado em zinco. 

31 Espada Aloiás 1 Ritualístico. 
Trabalhado em 
madeira. 

32 Xarará de Obaluayê Omulu 1 Vassoura de piaçava. 
Cabo coberto de pano 
vermelho. Insígnias de 
Omulu. 

33 Facão Ogum 1 Trabalhado em 
madeira. 

34 Adjás --- 6 Instrumento musical 
de percussão 
(chocalho). 

35 Gamela --- 1 Trabalhada em 
madeira. Para comida 
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dos “Santos”. 
36 Xererês --- 2 Instrumento musical 

de percussão 
(chocalho). 

37 Ojá (Faixa) Xangô 1 Trabalhada em pano 
de algodão. 

38 Agogós ou Gã --- 7 Instrumento musical 
de percussão. Agogó 
e ferro de bater. 

39 Pandeiro --- 1 Instrumento musical. 
40 Abebês ou Bebês (Leques) Oxum 7 Insígnias. Trabalhado 

em latão. 
41 Abebês (Leques) Iemanjá 7 Insígnias. Latão 

branco. 
42 Abebês (Leques) Oxum-Ekum 1 Insígnias. Latão. 
43 Pulseira Vodum-Danh-

Gbi 
1 Pulseira de Filha de 

Santo, representando 
uma cobra. 
Trabalhada em latão, 
cabeça e cauda. 
Olhos formados por 
contas vermelhas. 

44 Abebês (Leques) Ogum 1 Latão. Insígnias. 
45 Abebês (Leques) Ogum 1 Latão. Insígnias. 
46 Abebês (Leques) Ogum 1 Latão. Insígnias. 
47 Pente Oxum 1 Sem descrição. 
48 Xaorô --- 1 Tornozeleira de zinco 

usada pelas iniciadas. 
49 Abebês (Leques) Ogum 1 Insígnias. Latão. 
50 Pente Iemanjá 3 Dois em latão e um 

em tartaruga. 
51 Alerí-Maracá Grande --- 1 Trabalhado em ferro 

zincado. 
52 Adjá --- 3 Trabalhado em cobre. 
53 Garfos --- 2 Um de latão e um de 

madeira. 
54 Cruz Católica --- 1 Latão com pedestal 

do mesmo. 
55 Idês (Pulseira) Oxum 51 Latão e chumbo. 

Algumas trabalhadas 
com arte. 

56 Capacete Iemanjá 1 Enfeite, Insígnias. 
Trabalhado em búzios 
(cawris). 

57 Capacete Oxum 1 Enfeite, Insígnias. 
Trabalhado em búzios 
(cawris). 

58 Peitoral Ogum-China 1 Enfeite, Insígnias. 
Trabalhado em búzios 
(cawris). 

59 Bolsa Ogum-Diaci 1 Trabalhada em pano e 
búzios (cawris). 
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60 Capacete Ogum-China 1 Trabalhado em pano e 
búzios (cawris). 

61 Capacete Xangô 1 Pano vermelho 
encimado com 
insígnias. 

62 Vassoura Nanã-Burucu 1 Trabalhado em pano, 
contas, crinas e 
cawris. 

63 Oiá Stª. Bárbara 1 Escultura (Oxê) – 
Madeira. 

64 Oxalá N. S. do 
Bonfim 

1 Escultura (Oxê) – 
Madeira. 

65 Filá (Gorro) Azuleijú1  Trabalhado em pano 
de algodão. 

66 Xangô-Bomim Santa 
Bárbara? 
N. S. do 
Amparo? 

1 Escultura (Oxê) – 
Madeira. 

67 Filá (Gorro) Xangô 1 Pano vermelho de 
algodão. 

68 Coquem (Galinha da 
Angola) 

--- 1 Madeira pintada. 

69 Filá (Gorro) Xangô 2 Pano vermelho e 
cawris. 

70 Símbolo de fecundidade Iemanjá 1 Escultura (Oxê) – 
Madeira. 

71 Filá (Gorro) Oxalá 1 Trabalhado em pano 
de seda. 

72 Oxum-Ekum N. S. dos 
Prazeres 

1 Escultura (Oxê) – 
Madeira. 

73 Pilão Xangô 2 Madeira pintada de 
vermelho. 

74 Cruz Católica --- 1 Latão com pedestal. 
75 Ferro de engomar Xangô 2 Ferro. Insígnias do 

orixá. 
76 Assento Exú 5 Ritualístico. Trabalho 

em ferro batido. 
77 Xarará Omulu 1 Vassoura. Cabo 

coberto de pano 
vermelho. 12 búzios 
(cawris). 

78 Oxê-Fará (Tridente) Exú 1 Ferro pintado de 
vermelho. 

79 Machadinha Xangô 1 Ferro pintado de 
vermelho e cabo de 
madeira. 

80 Eirôs ou Pachorros (Rabo 
de Boi) 

Xangô 4 Insígnias. Rabo de boi 
e pano vermelho. 

81 Dêmaches Xangô 4 Insígnias. Trabalhado 
em ferro e madeira. 

82 Cajado Xangô 2 Zinco. 
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83 Quartinha Xangô 1 Barro pintado 
(cerâmica). 

84 Assento Ossanhe 2 Trabalhado em ferro. 
85 Vasilhas de barro para 

comida de santo e guarda 
de fetiches 

--- 4 Barro cozido 
(cerâmica). 

Fonte: DUARTE, 1974. 

 

Nitidamente, como mesmo informa Duarte (1974), o catálogo não 

apresenta as fotografias da coleção em sua totalidade, por falta de recurso que 

limitou a ampliação da publicação. Sendo assim, deixa de lado a oportunidade 

de um registro visual mais completo, impossibilitando análise mais apurada. 

Observamos também que a tabela acima traz somente 198 peças que não 

contabilizam o número exato do conjunto atualmente. 

As poucas imagens não apresentam a riqueza de detalhes e nem 

colaboram com a descrição proposta por Duarte (1974), conforme podemos 

visualizar a seguir. 

 

Figura 34 - Fotografia das peças registradas no catálogo de 1974, impressa em papel laranja. 
Fonte: DUARTE, 1974. 
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Figura 35 - Fotografia das peças registradas no catálogo de 1974, impressa em papel laranja. 
Fonte: DUARTE, 1974. 

 

Em conformidade com a publicação de 1974, Raul Lody, antropólogo e 

museólogo conhecido pela vasta experiência em catalogação de objetos afro-

brasileiros e africanos, produz em 1985, a pedido do Instituto Nacional do 

Folclore e da Universidade Federal de Alagoas - UFAL, o segundo catálogo. 
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Figura 36 - Capa do segundo catálogo da Coleção Perseverança. 

Fonte: LODY, 1985. 
 

Em entrevista para o autor desta pesquisa, no ano de 2014, Lody 

posiciona que seu trabalho sobre a referida coleção teve início nos idos de 

1980 e a publicação só aconteceria cinco anos depois, devido a sua 

preocupação em recuperar todo conjunto e produzir um inventário nas bases 

da cultura material e dos fundamentos da Museologia. 
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Para ele a coleção possui um potencial estético rico e que precisava ser 

explorado em seus pormenores; o que lhe fez continuar nas questões 

levantadas por Duarte (1974) no primeiro catálogo: 

 

A Coleção Perseverança, no conjunto de coleções memoriais 
de matriz africana no Brasil, é, sem dúvida, uma das mais 
importantes. Pois, ela reúne testemunhos materiais, técnicas, 
estéticas referentes ao Xangô alagoano e aos conjuntos visuais 
de uma rica linguagem de imagens etnoculturais, que atestam 
variados segmentos africanos. Todo este imaginário compõe a 
produção tradicional do artesanato regional, onde fluem 
referências e significados que remetem aos ideais de uma 
conexão com a África38. 

 
 

Em sua perspectiva, Lody ratifica que analisou cada peça 

detalhadamente, onde se atentou para as particularidades e os significados. 

“Assim, os testemunhos foram dimensionados enquanto registros de 

manutenção da memória africana, já adaptada e incorporada ao modelo co-

formativo do povo afro-alagoano” (LODY, 1985, p. 9). 

Ao apresentar a descrição de cada objeto, percebemos que Lody (1985) 

tentou trazer à tona aspectos substanciais sobre os usos, matérias-primas e 

feituras, sem sair da temática dos rituais. Neste sentido, acreditamos que a 

produção realizada pelo museólogo colocou a coleção numa rota visível que 

legitimou as peças como potencial de pesquisa, visto que é a partir da 

publicação do referido catálogo, que se dá a nível nacional, que aparecem 

outros pesquisadores e colecionadores interessados no acervo do IHGAL. 

Lody fotografou todos os objetos, descreveu e especificou as dimensões 

de cada um deles. Contudo, mesmo com todo seu esforço, pensamos que sua 

análise concentra-se somente em elementos aparentes e em afirmações 

simbólicas sem aprofundamento. Ele identifica, por exemplo, uma escultura 

somente pela cor do colar que ela possui; em outra, dela afirma, mesmo com a 

falta de um adereço e pela presença de um orifício, ser a um certo orixá, 

determinando assim qual seria o elemento ausente, sem ao menos cogitar 

                                                           
38 Raul Lody, em 2014, em entrevista para o autor desta tese que na época realizava mestrado 
em História na UFAL.  
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outras possibilidades de interpretações.  Portanto, as afirmações feitas por 

Lody (1985) deixam margens para outras leituras; geram incômodos e nos 

inquieta a realizar outros questionamentos e, possivelmente, outras análises.  

Tais incômodos nos apontam para o primevo da coleção. Só lembrarmos 

que os objetos são procedentes de um ato de baderna e que foram retirados de 

seu contexto original, modificados, quebrados e alguns queimados 

parcialmente; depois, foram expostos e reorganizados pela Liga com a ajuda 

de um filho de santo; e anos depois, passaram por outra formulação, agora 

com um olhar científico; ou seja, foram sendo ajustados a cada catalogação e 

ressignificados a cada necessidade.  Como confirmar que o referido colar 

branco numa escultura a faça ser a imagem de Oxalá? Evidentemente, 

pensamos que existem outros caminhos para responder tal questão. 

 Neste ínterim, podemos afirmar que a devida análise, somente pelo viés 

museológico e semiótico, do qual Lody aventurou-se, não o possibilita, 

seguramente, ao que ele afirma no texto introdutório do catálogo, ter 

conseguido:  

 

Cada objeto exibe a marca do uso, mostrando que ocuparam 
seus lugares nos pejis, desempenhando suas funções diante 
dos deuses africanos. Também constituem evidentes registros 
do estilo do Xangô de Alagoas, reduto que reuniu tanta 
ortodoxia religiosa, às vezes muito mais próxima da África do 
que se possa supor, não querendo com isso, criar uma 
categoria qualitativa, mas constatar uma forte relação África-
Brasil. (LODY, 1985, p. 10). 
 

 
 Vejamos um exemplo de como as peças foram apresentadas e descritas 

em seu catálogo: 

 

Tombo – 170.  Altura – 26 cm. Profundidade – 6 cm. Escultura 
em madeira de braços articulados apresentando vestígios de 
pintura. O escurecimento da madeira deve-se ao depósito de 
sangue e azeite de dendê sobre a peça (alimentação do santo). 
É uma figura feminina em posição de ato sexual em nítida 
intenção de mostrar um falo que também funciona como haste 
da escultura. Na cabeça percebe-se que existiu um machado 
de asas. Decisivamente é um Oxê antropomórfico de uma 
qualidade de Xangô com o orixá Oxalá. Oxê é ferramenta de 
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uso público compondo a indumentária ritual, aparecendo 
também nos pejis. Observar a colocação da base de madeira 
(complemento de função museográfica). (LODY, 1985, p. 42). 

 

 
Figura 37 - Fotografia das peças para o segundo catálogo da Coleção Perseverança, 1985. 

Fonte: LODY, 1985. 

 
 

Sendo assim, não encontramos nenhum referencial que afirme de onde 

partiram as informações apontadas por Lody. Não há nenhuma fonte que 

assegure que estes objetos não sofreram modificações durante mais de 100 

anos. Em seu próprio catálogo, já podemos observar alterações que diferem 

dos registros de Clarival do Prado Valladares, em 1968, e de Abelardo Duarte, 

em 1974. Assim, tomando as próprias palavras de Lody, que afirmou ter se 

baseado nos fundamentos da Museologia, é evidente que sua análise 

concentrou-se nos aspectos estilísticos e tradicionais da escultura africana e, 

assim, limitou-se a uma leitura comparada. Ou seja, Lody avança no registro e 
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na descrição, mas termina reproduzindo o pensamento que atrela estas peças 

às evidências africanas e a se constituírem objetos etnográficos. 

Ao mesmo tempo em que identificamos um vazio em sua análise, 

estamos convictos de que é neste vazio, aqui chamaremos de histórico que 

está imbricado com a memória, que se encontra o ponto de partida para 

compreendermos a feitura, os usos e a mão do artista da Coleção 

Perseverança que vem se desvelando e revelando outras histórias.  Este vazio 

será preenchido com a vasta literatura sobre os africanos e descendentes no 

Nordeste, produzida entre os séculos XIX e XX; com os grupos étnicos 

espalhados por Alagoas que construíram e alimentaram os engenhos de 

açúcar; sobretudo, evidenciando as paisagens e os folguedos populares, que 

são apontados logo num primeiro olhar. O vazio do qual falamos é o silêncio, 

as vozes emudecidas dos verdadeiros sujeitos dessa história. É certamente o 

vazio de um artista que fez do terreiro/ateliê o lugar de registro de suas 

memórias. 

 De 1985 até hoje, muito pouco se escreveu sobre os objetos da coleção. 

Uma ausência aparentemente contaminada com processo de silenciamento 

dos antigos xangôs do estado de Alagoas. Mas, de encontro ao possível 

apagamento, dois trabalhos tentaram suprir a lacuna desse vazio aparente e 

nos chamam a atenção por se tratarem de publicações aprofundadas em 

documentos e por reconstituírem o fato de 1912. O primeiro é o livro publicado 

em 2012, Xangô rezado baixo: religião e política na primeira república, do 

antropólogo Ulisses Neves Rafael, fruto de sua pesquisa doutoral em 

Sociologia e Antropologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. 

Rafael retrata o quebra-quebra a partir das relações políticas e sociais 

estabelecidas com fatos que antecederam o ocorrido. Neste sentido, a coleção 

é retratada parcialmente como os vestígios dos antigos xangôs alagoanos. A 

outra publicação é do médico e pesquisador, ex-diretor do Museu do IHGAL, 

Fernando Antônio Gomes de Andrade, intitulada Legba: a guerra contra o 

Xangô em 1912, com publicação em 2015. Andrade preocupa-se em construir 

uma ontologia sobre sua ligação com o estudo do negro em Alagoas, quase 

uma biografia. Para isso, ele se envereda em noticiar curiosidades entre os 
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principais personagens do Quebra de Xangô com fragmentos do acontecido. A 

Coleção Perseverança é revisitada, em sua análise, com os mesmos 

apontamentos sugeridos por Raul Lody no catálogo de 1985. 

 Com um conjunto de 208 peças e 101 anos após o Quebra de 1912, a 

coleção foi recebida pelo Patrimônio Histórico, Artístico e Natural do Estado de 

Alagoas, no dia 12 de abril de 2013, passando a integrar o patrimônio dessa 

instituição, através do decreto de tombamento nº 25. 864/2013, assinado pelo 

então governador de Alagoas, Teotônio Vilela Filho. 

 Os inúmeros fios até aqui desenrolados e, numa tarefa complexa, 

atados, denunciam o quanto a história da Coleção Perseverança precisa ser 

contada a partir de seus elementos principais, os objetos e seus feitores, e não 

somente pelo episódio que afirmam ser sua gênese, o Quebra de 1912. Nas 

peças, estão a presença do africano em Alagoas, as memórias da resistência e 

do desenvolvimento cultural que reverbera até os dias atuais. Sem dúvidas, a 

compreensão do Quebra de Xangô, sob a perspectiva da coleção, reformula 

tudo que foi escrito anteriormente, colocando-o como mais uma história que 

perpassa entre tantas outras.  

Chegar até aqui é um desafio que já nos permite afirmar que é um 

processo narrativo que começa muito antes dos objetos nos terreiros, com 

rastros e marcas de um estado africanizado, reduto de manifestação folclórica 

projetivamente negra, apagado por um longo período. Hoje, os objetos 

encontram-se, no que discorremos mais adiante, na estética assombrada, 

sejam pelo olhar de intelectuais, sejam pelas histórias e plástica intrínsecas. É 

preciso atentar-se a esta assombração e seguir soprando as cinzas das 

fogueiras que arderam na noite da devassa, da camada escura que custa não 

revelar a estética além do sagrado e as mãos do artista afro-alagoano. 

 A primeira imagem que abre este capítulo é o lugar em que a coleção 

ficou por quase 40 anos, entre exposição e abandono – 1912 a 1950, até ser 

levada para o salão do IHGAL. A antiga Sociedade Perseverança foi 

restaurada e anexada ao prédio do IHGAL e, assim, em 2018, os objetos foram 

relocados, agora como Coleção Perseverança, ao lugar que outrora, mesmo 

com a intenção de guardar a “prova da extinção dos antigos Xangôs”, abrigou e 
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os preservou para que não fossem destruídos pela Liga dos Combatentes. 

Mas, preservados, feitos troféus da devassidão. Consideramos essa 

reintegração um rastro de memória a ser seguido, um vazio preenchido, que 

nos levará a muitos outros. Um sopro necessário. 
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A MATÉRIA 
 

Há cor, há forma. 
Imagens ainda queimam. 
Uma camada reluz. 
É sangue.  É dendê. 
O assombro se apresenta. 
O escuro prevalece. 
As cinzas se vão. 
Um clarão. 
O sagrado aparece. 
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4. NO ESCURO DAS BUGIGANGAS, A IMAGEM 
QUEIMA 
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Eram restos, vestígios, ainda dessas sombras 
negras – azas de noitibós, que turvavam a 
limpidez do céo de Alagoas! (JORNAL DE 
ALAGOAS, 6 de fev. 1912, p. 1). 
 
 

Levadas para a sede da Liga dos Republicanos, as peças apreendidas 

agora carregavam sinais de destruição. Muitas delas foram resgatadas das 

fogueiras organizadas na frente dos terreiros invadidos e outras parcialmente 

quebradas.  

Indagar por que não foram totalmente destruídas é o primeiro assombro 

que se instaura em meio à história da coleção. Foram preservadas para 

servirem de troféu, prova e memória da devassa que parecia ter dado fim aos 

batuques que ecoavam nas ruas de Maceió. O que aparentemente aconteceu. 

O medo passou a ser o sentimento que se eternizava naquela sala, da Rua do 

Sopapo, no bairro da Levada, onde as portas abertas convidavam a população 

a confirmar que aquelas “bugingangas” estavam sob o poder de quem 

desejava “organizar” o estado de Alagoas (JORNAL DE ALAGOAS, 4 fev. 

1912). 

Expostas na sede da Liga, as peças pareciam ter perdido o sagrado, o 

brilho e as cores que as tornavam únicas.  Espalhadas pelo chão, foram 

ressignificadas como objetos de bruxaria, feitiçaria, motivo de zombaria “[...] 

tinha o aspecto alegre de um presepe de natal [...]” (JORNAL DE ALAGOAS, 7 

fev. 1912. p. 1). Quem entrava na sala era com a curiosidade de ver os 

despojos apreendidos. Pouco importava se eram bonitos. Os objetos que 

aparentavam ser valiosos já tinham sido saqueados na correria. Ali, 

organizados sob o olhar de um filho de santo, que ajudara aos membros da 

Liga na identificação, logo após as apreensões, estava o que chamaram de 

espírito do mal, a sujeira, a feiura, o mau cheiro e a devassidão. Adjetivos 

mencionados pelo Jornal de Alagoas e que passaram a configurar o que anos 

depois se tornaria uma coleção.  

Alguns dias de exposição, naquela sala, bastaram. As peças foram 

encaminhadas para a sala do museu da Sociedade Perseverança, que ao 

receber os despojos da Liga, logo os colocou à disposição dos curiosos. Esse 

era o combinado. Agora como coleção, o mal, o Legba, o cheiro do ritual 
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estava preso, tornara insignificante, repulsivo, sem forças. Era assim que, 

quem planejou, alimentou e apoiou o golpe, a via.  

Anos depois, com a Sociedade Perseverança falida, foram jogados num 

porão. Mais uma vez, o escuro, o silêncio e as cinzas cobririam aqueles 

objetos. Durante o período em que estiveram expostos, foram apreciados por 

pesquisadores nacionais que despertaram o desejo de estudá-los, dentre eles 

Gilberto Freyre e Arthur Ramos, o que nunca aconteceu. Mais um silêncio, o 

daqueles que, de certa forma, poderiam ter promovido uma análise 

aprofundada e evidenciado o quão importante eram aqueles objetos; mas, a 

curiosidade dos referidos intelectuais ficaram somente no interesse e em 

pequenas citações.  

Em meio à escuridão, a ação de Abelardo Duarte, em ter insistido para 

que o IHGAL recebesse a coleção, até em tão desfeita, num espaço úmido e 

fétido, parece-nos o primeiro indício em propor que enxergassem o quanto 

valioso e importante era aquele conjunto. Bravamente, Duarte que se juntou a 

Théo Brandão, este mais adiante formaria sua própria coleção de objetos de 

rituais, dariam outro significado a história. Imaginemos se os objetos tivessem 

sido comprados pelo museu americano, como relatado por Duarte, estariam 

nas vitrines reafirmando a bruxaria e a devassidão alagoana? Ou se 

continuassem abandonados no porão da Sociedade Perseverança, o destino 

seria o lixo? Contaríamos o Quebra de 1912 somente pelo viés de quem o 

financiou? Como ficaria o outro lado da história, o daqueles que sofreram as 

perseguições e derramaram seu sangue? Devemos o feito a Duarte e Brandão. 

É da ação deles que hoje podemos afirmar que naqueles objetos pulsam as 

histórias de vidas dos negros em Alagoas. 

 Mais de cem anos se passaram e aqueles mesmos objetos, que um dia 

despertaram curiosidade de alguns intelectuais pelo seu valor etnográfico, 

ainda queimam naquelas imensas fogueiras que outrora tentaram torná-los pó. 

São peças que ainda apresentam camadas de cinzas que precisam ser 

sopradas. Com isto, queremos dizer que há tanto o que falar sobre estes 

objetos, que ficar somente na Quebra do Xangô torna-os muito limitados. 

Retomamos o que já foi dito: se soprarmos, veremos que por trás há outras 
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histórias e memórias que serão acionadas, reativadas e, consequentemente, 

outra possibilidade de olharmos para a hoje conhecida Coleção Perseverança 

proveniente da Quebra do Xangô de 1912, mas que está além deste. 

 Tal tarefa de acionar a memória ou soprar a imagem que aparentemente 

o tempo relegou ao silêncio e ao escuro, não é tão fácil. É nesta perspectiva 

que entra o trabalho do historiador da arte que, ávido a desvelar, tem as 

ferramentas principais para propor uma nova leitura, seguindo sempre os 

rastros, como os documentos, e deles interpretar e dizer o que é necessário. 

Portanto, a partir daqui, propomo-nos a soprar nestas camadas de cinzas e 

evidenciar as imagens que ainda queimam e fazem a história do negro em 

Alagoas e da quebra arderem. Há muito ainda a se contar sobre a coleção, 

sobre as histórias que cruzam seu contexto religioso, artístico e de autoria. 

Sem esses agentes, é impossível falarmos de artista afro-alagoano. 

 Para aprofundarmos nestes contextos, é preciso configurar o que são 

essas cinzas que ocultam as formas, as cores e as outras histórias ainda não 

reveladas. O desafio para o intento está em distanciarmos das leituras 

etnográficas que conduziram desde o primeiro apontamento, feito por Arthur 

Ramos em seu Folclore negro do Brasil, em 1935, e direcionarmos para a 

camada que consideramos mais importante de toda esta narrativa, a busca 

pela identidade do artista afro-alagoano.  

 Pensemos naquelas fogueiras que consumiram grande parte das peças 

dos cultos. O sagrado aparentemente virou cinzas. Uma parte levada pelo 

vento, enquanto a outra tornaria um indício das chamas que demoraram a 

cessar. 

 Há, de fato, na Coleção Perseverança o pó cinzento que velou algumas 

peças e escondeu, por mais de um século, a beleza e a grandeza intrínsecas 

nos detalhes. O fogo, literalmente, deixou marcas, ofuscou a cor e o material 

que reluzia, construiu uma cortina, uma cobertura, um tecido escuro que 

conduziu todos os pesquisadores que se arriscaram a escrever sobre os 

objetos; todos os discursos construídos por eles deixam evidentes que as 

cinzas também os cobriram, cegaram-os, a ponto de prendê-los somente no 

contexto simbólico e ilustrativo. 
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 Se juntarmos todas as análises e apontarmos quais são as impressões 

que vão além do contexto religioso, veremos que as ideias se repetem e não se 

sustentam fora dos achismos, levando-nos a um abismo, buraco oco, 

aparentemente sem saída. Dito isto, pensemos que não fizeram o esforço de 

soprar as cinzas, como um curioso historiador seguindo seu faro, e, deste 

modo, não puderam relatar o que não fosse religioso. Prenderam-se em seus 

conceitos. 

Voltemos às cinzas. É preciso compreender que, apesar da cor que 

esconde outras, as cinzas são pó e, como tal, podem ser sopradas, vistas 

como parte daquele sagrado queimado. Portanto, olhemos agora para os 

objetos da Perseverança e, ao sabermos que neles encontraremos um 

acinzentado, compete-nos agora soprá-los. Nosso trabalho como historiadores 

é descortinar, desvelar o escondido, e sabendo que cinzas são pó, solo 

arenoso e movediço, é embaixo delas que encontraremos um pensamento, a 

memória do africano, que perpassa todo esse emaranhado da quebra de 1912.  

 Esse estado de cinzas, certamente deu aos objetos o status de 

assombrados, primeiramente pela história institucionalizada, peças de bruxaria; 

segundo pela feitura, apresentam materiais estranhos em suas composições; 

terceiro, pelas histórias de perseguição e apagamentos dos negros em Alagoas 

e do próprio construto cultural que estão inseridos. Além destes apontamentos, 

acrescentamos a história das peças, construída pelo homem branco, conduzida 

pela negligência e descomprometimento. 

  Este campo sombrio e opaco, causado pelas cinzas, impossibilita ver 

uma brecha de luz, da qual esta poderia romper o véu: “Uma promessa de luz 

está sempre contida nos subterrâneos da negação, assim como a sombra 

esgueira na luz” (TIBURI, 2004, p. 163). 

As cinzas que silenciaram e limitaram os pesquisadores, outrora, para 

nós tornaram-se somente pátina que recobre e que pode ser retirada. Neste 

ínterim, desafiamo-nos a conhecer esses objetos lançando raios de luz sobre a 

aparente escuridão, opacidade que impede de revelar o sensível de cada 

detalhe, de tramar outros fios, trazendo à tona memórias, novas imagens e 

significados. Aliás, foi para isso que aceitamos o convite do artista. 
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Figura 38 - Objeto de assentamento. Ferro e algodão, 34 x 20 cm. 

Fonte: Acervo IHGAL. 
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A imagem acima é uma peça de assento no peji, provavelmente de 

Xangô, tirada do fogo. Nela, as marcas da Quebra do Xangô se perpetuaram. 

O tecido que a recobria, agora com a camada de cinzas, insiste em manter viva 

a chama daquilo que foi. O vermelho acinzentou-se. O ferro, parcialmente 

consumido pelas chamas e pelo tempo, mantém a forma original. O sagrado 

está lá, nas cinzas, camuflado. O sagrado perseguido, agora institucionalizado, 

assombrado. 

O objeto de assentamento, dentre os mais de 200 que hoje compõem a 

Coleção Perseverança, a nosso ver, é o mais emblemático. Ele é o testemunho 

direto dos xangôs que foram silenciados. É um dos documentos que 

representam a fronteira entre o negro e a sociedade branca alagoana, entre o 

terreiro e a igreja, entre a perseguição e o poder político. As cinzas, com seu 

tom sombrio, o escureceram, mas não apagaram as faíscas que revelam as 

memórias de feitura e uso, consequentemente, as memórias dos negros, “um 

rastro profundo” (ARAÚJO, 2004, p. 250). 

Falar em cinzas, como camadas que revestiram tais peças, parece-nos 

óbvio. É evidente que o pó e a queima estão lá. No referido cenário, 

precisamos entender que essas cinzas agora são metáforas. Do material, da 

cor, passou a ser escuridão, assombração e silêncio; e se seguirmos 

adjetificando, como aponta Tiburi (2004, p. 170), veremos que o cinza é cor dos 

cadáveres, cor da morte para a qual não se quer olhar, ou seja, “tudo que é 

cinzento é feito para não ser visto”. Se as cores precisam de luz para se 

expressarem, notadamente o cinza consome os feixes que vêm dela; assim, 

vela-os e deixam  os tons na penumbra.  

O fenômeno físico não mais nos interessa, nem o pó e as partículas que 

o constituem. Se era pátina, revestimento, como metáfora, virou sentimento, 

mote para agirmos contra sua intenção de intangibilidade, impedindo-nos de 

enxergar as camadas coloridas que revelam seu avesso. O cinza silenciou os 

objetos apreendidos, cegou os pesquisadores deixando-os numa leitura 

superficial e estereotipada, escondeu os pormenores de cada entalhe, grafismo 

e as mãos de seus criadores, entretanto, não apagou a memória que ainda 

arde. 
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Como metáfora do silêncio, as cinzas podem ser vistas no que 

Gonçalves Fernandes chamou de “candomblé em silêncio”: 

 

Si no Recife houve época em que os xangôs viveram 
mascarados em sociedades carnavalescas e centros espíritas, 
para fugir à ação repressora da polícia, na cidade de Maceió a 
grande perseguição desencadeada em 1912 (que levou para o 
abandonado museu da Sociedade Perseverança magníficas 
peças de esculturas religiosas e objetos de culto negro) e 
vigilância mantida até agora, crearam um novo aspecto, 
inteiramente inédito, em liturgia negro-fetichista: o xangô-
rezado-baixo, com que os negros de Alagoas dissimulam as 
suas práticas. Esta face estranha tomada pelo rito afro-
alagoano ainda não tinha sido desvendada até agora. 
(FERNANDES, 1941, p. 9). 

 

 
Figura 39 - Manchete do Jornal de Alagoas, 6 jul. 1946. 

Fonte: Acervo IHGAL. 
 

 
No relato do autor, que não é curto, as cinzas se intensificam. O plano 

da Operação Xangô silenciara todos os terreiros da capital e do estado. Não se 

ouviam mais o som dos ilus e atabaques. Triste a sina daquele que fosse pego 

cultuando. A polícia não perdoava. Invadia, prendia o responsável pela casa e 
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recolhia os objetos à delegacia, obrigando o religioso a gritar, pelas ruas, com a 

trouxa na cabeça “Eu sou macumbeiro, eu sou macumbeiro” (MOREIRA, 

2019). Num breve levantamento sobre as batidas nos noticiários de Alagoas, 

entre 1912 a 1950, é possível identificarmos o quanto se tornou comum noticiar 

alguma prisão de pai, mãe e filhos de santos.  

O Quebra do Xangô aparentemente foi uma ideia para destituir o 

governador Euclides Malta de seu posto; mas, após 1912, as ações ganhariam 

mais incentivo da população, da polícia e da imprensa. O golpe deflagrado 

passaria ao senso comum. As batidas pareciam ser necessárias, era assim 

como pensava quem prendia e aplaudia as ações da polícia. A ordem estava 

sendo mantida. Na verdade, escancarados estavam o racismo e a higienização 

da qual os noticiários tanto enfatizavam. Prender os religiosos simbolizava o 

início dessa limpeza e confiscar seus pertences era a forma de mantê-los longe 

dos centros das cidades. O silêncio era constantemente alimentado, posto em 

ação, tinha como objetivo “destruir os negros de sua própria identidade” 

(ARAÚJO, 2004, p. 244). 

 Imaginemos o quanto a paisagem foi modificada. O negro que outrora 

comercializava objetos de rituais passara a trabalhar no anonimato, onde sua 

casa passou a ser escondida no mato. Tudo muito restrito e reservado. O 

negro que durante o dia oferecia seus serviços, seus quitutes e pela noite batia 

seu tambor, foi obrigado a se transformar. O transformar que o fez fugir para 

outros estados, que o fez desistir de seu terreiro e que o tornou resiliente. 

Ao falar da cena que encontrou em um dos terreiros visitados, 

Gonçalves (1941) confirma-nos a transformação que levou os cultos a 

dissimularem seus ritos: 

 

[...] Foram-se os objetos litúrgicos, e só aparece o resto, muito 
singularmente, uma custa haste de madeira em forma de x 
deitado: é a forma mais remota de um “oxê” de Xangô que 
desponta, último fetiche da espécie neste candomblé-em-
silêncio. (FERNANDES, 1941, p. 10). 
 
 

Posicionar o acontecido só reforça o quanto a Coleção Perseverança 

carrega a escuridão de uma história que tem como protagonista um povo 
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cristão e preconceituoso. História esta que foi sedimentada no momento em 

que as peças foram tiradas dos pejis, das casas que lhe davam sentido, vida, 

sagração. Quanto aos objetos, nas mãos de homens raivosos, foram 

ressignificados e locados no campo da maldição, o troféu que simbolizava o 

domínio do branco sob o negro, do cristianismo sob os rituais de matrizes 

africanas. A etiqueta daquele conjunto de “bugingangas”, como noticiou o 

Jornal de Alagoas em 4 de fevereiro de 1912,  agora era a escuridão.  

As cinzas, a camada assombrada, recobriram as peças, onde a história 

destas passou a ser a história do silêncio, da dominação. Não havia o que 

contestar, estava institucionalizada pela Liga dos Combatentes e, 

posteriormente, pela Sociedade Perseverança, que as exibiam com triunfo.  

O trânsito entre terreiros, sede da Liga dos Combatentes, Sociedade 

Perseverança e IHGAL, foi o caminho acinzentado que levou os objetos a 

serem uma coleção silenciada. Definitivamente, hoje, se procurarmos um 

estudo que enalteça a qualidade plástica, a feitura e o artista das peças, não 

encontraremos. Há uma camada de achismos aonde a conclusão veio pelo 

mero ilustrativo. Nesta acepção, somente foram lidos como objetos da memória 

da quebra dos terreiros e de uso ritual. No caso, imperou-se o silêncio, aquela 

metáfora do pó, das cinzas, que objetiva esconder a luz. 

A história do silêncio intrínseca à Perseverança reverbera-se até hoje. 

Apesar de existirem estudos, sejam do ponto de vista antropológico e 

museológico, como já pontuamos no capítulo anterior, é perceptível que as 

leituras ficaram presas às ideias do objeto ser ou não africano e aos indícios 

que o fazem pertencer a determinado orixá. Neste sentido, parece-nos que 

estas análises também contribuíram para a efetivação do silêncio que conduziu 

os pesquisadores, que logo mais pontuaremos, dentre eles Raul Lody, já 

sinalisado, a uma análise superficial sustentada somente no campo do 

simbólico. Onde ficam as histórias antes e depois da devassa? A presença dos 

africanos e descendentes na relação com os terreiros e com a formação 

cultural de Alagoas? O que guardam os objetos além do cunho religioso? 

Tomemos como referência que a Coleção Perseverança não pode ser 

somente compreendida como conjunto de peças apreendidas na quebra dos 
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terreiros. Teremos que salientar que antes de constituírem uma coleção, 

aqueles objetos possuíam histórias que, porventura, modificam toda forma de 

compreendê-los. Pensemos, também, que estas histórias denotam outro lugar 

para o referido conjunto. Mas, que lugar seria esse que transfere a coleção e 

modifica o já sedimentado? É o lugar onde o tempo torna-se camadas de 

memórias, pedaços do passado, onde ganha forma e nos permite escrever o 

ainda não dito e o não visto.  

A citação de Didi-Huberman, em Cascas, define o lugar pelo qual 

acreditamos encontrar-se a coleção ainda não revelada. Trata-se de um 

cenário a ser analisado a partir de seus pormenores, no caso, as pequenas 

partes que compõem cada objeto: 

 

Coloquei três pedacinhos de casca de árvore sobre uma folha 
de papel. Olhei. Olhei, julgando que olhar talvez me ajudasse a 
ler algo jamais escrito. Olhei as três lascas como as três letras 
de uma escrita prévia a qualquer alfabeto. Ou, talvez, como o 
início de uma carta a ser escrita, mas para quem? Percebo que 
dispus sobre o papel branco involuntariamente na mesma 
direção que segue minha língua escrita: toda “carta” começa à 
esquerda, ali onde enfiei minhas unhas no tronco da árvore 
para arrancar a casca. Em seguida, desdobra-se para a direita, 
como uma corrente funesta, um caminho acidentado: 
desdobramento estriado, tecido da casca precocemente 
rasgado. [...] três lascas cuja superfície é cinza, quase branca. 
(DIDI-HUBERMAN, 2017, p. 9-10). 
 
 

O exercício que Didi-Huberman (2017) propõe exige-nos envolvimento, 

necessita que o olhar esteja aguçado e apto a arrancar as cascas antigas 

incrustadas nos objetos, as leituras superficiais, e com atenção, colocarmos 

outras cascas necessárias e significativas que permitam novas interpretações. 

É a ação de escrever sobre a Coleção Perseverança, vendo-a como o tronco 

da árvore, entre galhos e raízes, que se situa entre o barulho dos ilus e o 

silêncio pós-quebra. A metáfora permite-nos dizer que os galhos são as 

inúmeras relações que entrecruzam cada peça, e a raiz, a própria figura do 

negro, quem carrega o peso. 

Tomando as palavras de Didi-Huberman sobre a escrita da carta, 

salientamos que a história da Coleção Perseverança precisa ser escrita pelo 
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seu começo e não pelo seu fim, o qual foi silenciada. Afirmamos isto, pois 

nossa intenção com estes apontamentos é posicionar a presença africana em 

Alagoas na história da coleção, sem tirar seu contexto religioso, mas 

escrevermos “uma carta”, na qual o personagem central seja o negro em/de 

Alagoas. Este que só encontramos, desde Abelardo Duarte, como um 

personagem coadjuvante, somente como uma casca que decora, que recobre, 

porém descartável: “A casca não é menos verdadeira que o tronco. É inclusive 

pela casca que a árvore, se me atrevo a dizer, se exprime. Em todo o caso, 

apresenta-se a nós. Aparece de aparição, e não apenas de aparência” (DIDI-

HUBERMAN, 2017, p. 70). Não esqueçamos que as casas, com o tempo, 

transformam-se, pois nelas há vida pulsando. São camadas que descrevem o 

estado atual e o que um dia foi. São muitas vezes irregulares, descontínuas, 

acidentadas. Neste quesito, as cascas, “Aqui ela se agarra à árvore, ali se 

desfaz e cai em nossas mãos. Ela é a impureza que advém das coisas em si. 

Enuncia a impureza [...]” (DIDI-HUBERMAN, 2017, p. 71), mesmo assim, 

mostra a beleza da árvore, sustentando-a. As cascas são memórias. 

Longe dos velhos discursos e do significado de depósitos de bruxaria e 

de histórias que até então etiquetaram os objetos de despojos dos terreiros, 

vemos cada um deles como um elemento disparador, de forte potencial 

mnemônico, que tem a função de nos servir como peças de um quebra-cabeça 

que, para chegarmos a uma possível compreensão, é indispensável juntarmos 

um pedaço de cada e começarmos a imergir em outros contextos, que 

certamente estão além da Quebra do Xangô. 

Agora, para esta imersão, aludimos à necessidade de compreendermos 

a Coleção Perseverança como um grande arquivo, não como lugar de 

amontoar histórias, caixinha que acumula acontecimentos sem sentidos, mas, 

que tem em cada objeto um indício que se abre a muitas questões. A respeito 

disso, corroboramos com o apontamento de Foucault (2008, p. 147): 

 

O arquivo é, primeiramente, a lei daquilo que se pode dizer, o 
sistema que comanda o surgimento das afirmações como 
acontecimentos individuais. Mas, o arquivo também é aquilo 
que faz com que tudo que é dito não se amontoe até o infinito 
em uma pilha enorme e amorfa, e também não desapareça por 
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causa de condições externas repentinas. [...] Arquivo é o que 
desde o princípio, nas raízes de uma própria afirmação, define 
o sistema enquanto acontecimento, e isso no próprio corpo em 
que essa afirmação se dá. 
 
 

De certo, a Perseverança como arquivo, aqui corroborando com o 

pressuposto de Foucault, permite-nos afirmar que esta ideia do acumulo e do 

guardar a memória vai além do material e do lugar de armazenamento das 

histórias contadas, que se tornaram oficiais e principal conteúdo deste grande 

arquivo que representa a coleção: as histórias dos homens brancos, da polícia, 

dos jornais e dos cristãos. Neste grande arquivo, o afro-alagoano não passou 

de mais um elemento, sendo fetichizado e tematizado em seu sentido primitivo 

e assustador, em meio às histórias que não conseguiram descrevê-lo distante 

do Quebra de 1912; o que prevaleceram foram as histórias dos interesses 

políticos. Não há sequer, nos jornais pesquisados, algum relato do próprio 

negro perseguido, negligenciado e abandonado. Por que dar voz ao que 

aparente ameaçava? A lógica racista era silenciar e banir de Alagoas os 

africanos e seus descendentes. Fechar seus terreiros foi a cartada mágica. 

Sairiam de cena, assim como seu protetor, o Leba Malta. 

É num dos textos mais recentes, Xangô rezado baixo, de Ulisses Rafael, 

que encontraremos o registro oral de alguns religiosos que conviveram em 

meio ao clima de perseguição, logo após 1912. A entrevista realizada com Mãe 

Netinha, mãe de santo do Centro Africano Nossa Senhora do Carmo, no bairro 

do Jacintinho, em Maceió, que na época da entrevista, 2004, tinha 93 anos, 

elucida-nos o cenário que os religiosos viviam: 

 

Você chegava numa casa que você sabia que lá colocava um 
búzio, uma carta, um negócio assim. Então, peji, não é peji 
como nós temos hoje esse peji, temos esse salão. Então, era 
uma casa comum. Então, num quartinho ali, então tinha uma 
mesa de madeira muito bem forrada com uma toalha de linho, 
muito bem engomada, muito bem forrada, então, ali, ali tinha as 
estatuas [...]. Então, tinha aquelas imagens de São Jorge, 
geralmente tinha São Jorge, Santa Bárbara, Nossa Senhora da 
Conceição e, outros assim, como o Senhor do Bonfim [...]. 
Sempre tinha aquela mesa, tinha um quartinho e tinhas essas 
estatuetas. Que sempre tinha São Lázaro, São Jorge, Santa 
Bárbara, Nossa Senhora da Conceição e o Senhor do Bonfim. 
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Então, aquela toalha ali comprida, e embaixo é que tinha as 
oferendas. Então, geralmente tinha pipoca, tinha um acarajé, 
um acaçá [...]. Então, se alguém chegasse ali não percebia 
nada. Só tinha santo da Igreja Católica. Então diziam: 
“Disseram que aqui tinha uma macumba”, que era o nome 
realmente esse, né?, “mas eu não to vendo nada. O que eu to 
vendo aqui é o Senhor São Jorge”. E os toques não eram de 
atabaque, era de palmas. 
 
 

 Como nos contou também Mãe Luiza, de 78 anos, que comanda o 

Centro Africano Nossa Senhora do Carmo, de nação Congo, no bairro do Farol, 

revelando as circusntâncias pelas quais adquiria os objetos: 

 

Meu pai de santo era José Apolinário Gomes da Mota, vindo do 
Recife. Foi dele que herdei os objetos para minha casa, o pilão, 
os ilús. Eu montava o peji, o quarto de santo, antigamente, 
quando eu comecei, com os objetos que eu comprava 
escondidos. A polícia não podia saber os lugares que vendiam. 
Ficava ali, naquelas lojas do mercado. Tudo era no silêncio. 
Depois que as coisas foram melhorando e a gente pode tocar 
mais alto. Não gosto de lembrar das histórias de perseguição39. 
 
 

Se julgarmos que as memórias dessas religiosas, também consideradas 

como ativadores de memórias, são os indícios mais importantes que possuem 

o poder de reafirmar o acontecido e a dinâmica cultural que há por trás dele, 

notadamente, certificaremos que a Coleção Perseverança, como arquivo, é a 

continuidade desses relatos, tornara-se o arquivo da memória, não no sentido 

de um registro acumulado, estagnado pelo tempo, mas aquilo que já foi perdido 

no passado distante, que por alguma razão foi silenciado, contudo, reverbera-

se no presente. Aqui, reafirmamos as palavras de Foucault (2008), a coleção é 

aquilo que define o que merece ser memorizado, e o que merece ser 

esquecido. É aquilo que determina o que deve ser conservado e o que deve 

ser abandonado. As palavras de Mãe Netinha e de Mãe Luiza têm esse poder 

de nos transportar para a cena descrita, ao tempo que nos propõe experienciar, 

a partir do silêncio e do medo, o episódio de 1912, e mais, o quanto aquela 

devassa foi dolorida.  

                                                           
39 Em entrevista concedida para esta pesquisa em 2020. 



Nas cinzas da Coleção Perseverança, a memória arde|157 

 

 

Podemos comparar as palavras das religiosas com o silêncio dos 

sobreviventes dos campos de concentração que, após serem libertos, retornam 

às suas cidades e tornaram o silêncio o arquivo de suas vivências e traumas, 

uma forma de sobrevivência e de como conviver com aqueles que assistiram 

suas perseguições. Disto, a memória dos negros perseguidos em Alagoas, 

escrita pelos brancos, tenta-os tornar culpados do acontecido, responsáveis 

pela “baderna”, “violência” e “desorganização” que o estado encontrava-se. 

Euclides Malta, governador perseguido, foi porque estava próximo dos negros? 

Por que frequentava os terreiros? Acreditamos esta ser a razão para o Quebra 

do Xangô e para as contínuas perseguições aos pais, mães e filhos de santos.  

O silêncio de Mãe Netinha e o medo de Mãe Luiza, neste caso, são as 

respostas para compreendermos esse grande arquivo que, quando ativado, 

revela história de dor e resistência. Eis as palavras de Pollak (1989, p. 6) que 

resumem tal compreensão: 

 

Em face dessa lembrança traumatizante, o silêncio parece se 
impor a todos aqueles que querem evitar culpar as vítimas. E 
algumas vítimas, que compartilham essa mesma lembrança 
“comprometedora”, preferem, elas também, guardar o silêncio. 
[...] Nesse caso, o silêncio tem razões bastante complexas. 
Para poder relatar seus sofrimentos, uma pessoa precisa antes 
de mais nada encontrar uma escuta. 
 
 

Desta proposição, pensemos: que outras histórias/memórias guardam a 

Coleção Perseverança para além do Quebra de 1912? Destas memórias, o que 

do silêncio evidencia-se?  

Imaginemos um sótão, onde habita o extremo silêncio. Ao abrirmos a 

porta, o escuro. Acendemos uma lanterna. O feixe de luz nos guia até um 

desconhecido e insiste para que o enxerguemos.  

 

O sótão também é uma imagem para a memória latente. Ela 
tem caráter de uma reminiscência, de uma memória de 
armazenamento que não fica iluminada por atribuição alguma 
de sentido, mas que ainda não se extinguiu por completo [...]. 
(ASSMANN, 2011, p. 174). 
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A metáfora do sótão permite-nos imaginar que lá no fundo dele estão as 

peças que compõem a Coleção Perseverança, poucas vezes visitadas, onde a 

escuridão e o silêncio representam todas as histórias que lhes condicionaram a 

serem somente objetos do quebra-quebra. O feixe de luz, nesta comparação, 

faz-nos pensar que o que elas guardam não diz respeito somente ao episódio 

que lhe deu origem, mas, que o que elas possuem está centrado, como aponta 

Assmann (2011), a uma memória “[...] que mantém a disposição uma provisão 

de elementos desconexos e narrativamente desintegrados”. Assim, a história 

dos objetos apreendidos na noite de 1º de fevereiro de 1912 não é apenas a 

memória do Quebra do Xangô, nem a representação da bravura da Liga dos 

Combatentes, nem a ligação de Euclides Malta com os terreiros. A história dos 

objetos é a história e a memória do homem afro-alagoano. Memória cheia de 

camadas que necessitam ser identificadas, escavadas, lapidadas e expostas. 

Memórias que precisam ser vistas a partir da concepção do negro enquanto 

produtor e condutor destas memórias. Memórias que pedem para serem 

justapostas e que sinalizam o apagamento de outras, aquelas criadas pelos 

homens brancos, decodificadas a partir de teorias em que o ser negro foi 

somente alegoria, um estímulo impulsor para a construção econômica e 

cultural do país (FREYRE, 2003). 

Escavar estas camadas propõe-nos um exercício de recordação, e 

neste, a possibilidade de trazer à tona o que esteve por longo tempo 

adormecido na poeira acinzentada; ou contar o que não foi contado, revelando 

através da imagética do escavar, as formas plásticas dessas memórias, os 

detalhes, os materiais, a técnica, o artista. 

Ocultar o que já foi dito não é nosso intento. Também não vemos este 

apagar como algo necessário nesta proposta. Nossa intenção é partir das 

histórias já contadas e, no confronto de ideias, posicionarmos ausências e um 

silêncio que não existia antes da Operação Xangô. Não que existisse um 

paraíso precedentemente ao episódio, mas, antes das perseguições era 

aparente a circulação dos negros nos espaços públicos, comercializando seus 

objetos, alimentos e serviços. O culto tinha certa liberdade de funcionamento e 

a dinâmica era outra. Havia certa efervescência cultural, onde os tambores dos 
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terreiros também conduziam os maracatus e o carnaval. Após a quebra, o 

silêncio ganhou os becos e as ruas, sua imagem era nítida. 

Percebamos que o silêncio foi sendo implantado aos poucos e 

alimentado pelos discursos conservadores de cristãos, de políticos e da 

imprensa. O silêncio, de um plano, efetivou-se quando a Liga levou as peças 

apreendidas, algumas parcialmente danificadas, para sua sede, o sótão 

escuro: 

 

Com alguns dos instrumentos que minutos antes serviam ao 
embalo dos cultos e uma revoada de alfaias exibidos nas 
extremidades de varas, a turba desvairada que percorrera 
inicialmente algumas ruas da Levada, em direção ao centro da 
cidade, agregara em seu cortejo novos adeptos, atraídos pelo 
ruído desusado e gargalhadas zombeteiras [...]. Depois de 
terem percorrido os principais xangôs do centro da cidade, 
muitos dos Combatentes já cansados de tanta devassa 
retornaram à sede da Liga, acompanhando o presidente da 
entidade, para depositar os objetos apreendidos [...]. (RAFAEL, 
2012, p. 37-39). 
 
 

Novamente a metáfora do sótão vem à tona, agora se efetiva. As peças, 

naquele salão, não mais receberiam as frequências das batidas dos atabaques 

e nem seriam cultuadas. A sede era o primeiro sótão que silenciaria o sagrado 

que ali chegava: 

 

No meio da rua Pernambuco Novo, entre rozarios e colares de 
“ofás” (búzios da África), com o seu séquito irreconciliavel de 
anti-feiticeiros, encontramos um “ali babá”, o “santo” que em 
forma de menino presidia a animação e os prazeres. “Ali babá” 
fôra preso, já em função e ia ser recolhido á exposição da 
“Liga”. (JORNAL DE ALAGOAS, 7 fev. 1912). 
 
 

Naquela sala, foram alvo de zombaria. Dias depois, viria o segundo 

sótão, o salão da Sociedade Perseverança, onde por 38 anos as mesmas 

peças lá ficariam e, literalmente, sairiam das prateleiras para o escuro, uma 

sala abandonada. Em seguida, as vitrines do IHGAL tornariam outro sótão. A 

saleta que hoje abriga a coleção é a mesma que um dia pertenceu à antiga 

Sociedade Perseverança (prédio que foi anexado ao IHGAL).  
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Ao observamos com olhar mais apurado, veremos que a história dos 

objetos da Coleção Perseverança é a história de um sótão que ainda tenta 

silenciar outras memórias a partir de uma escuridão que insiste em 

permanecer. É um sótão que armazenou nas mais de 200 peças somente a 

história do Quebra do Xangô.  

Este armazenar a memória num sótão se prolonga, evidentemente, às 

memórias dos negros arrancados de suas raízes. É o pesadelo da história 

colonialista e escravagista reverberando-se. Aqui, reportamos-nos às memórias 

de sótãos que se entrelaçaram com a vinda desses africanos para o chamado 

Novo Mundo; o sótão que os tornariam escravos e perseguidos. O sótão da 

perda familiar, os resquícios pessoais que ficaram; o sótão dos tumbeiros, 

fétidos e macabros; o sótão das senzalas, recolhidas sempre ao fundo, onde a 

prece e o banzo eram camuflados e constantes. Há o sótão na própria 

terminologia negro, em seu sentido biológico, onde a imposição do homem 

africano ao sótão da escravidão, como nos atenta Mbembe (2018), o destinaria 

ao significado do ser-outro, inferior, onde sua cor da noite estaria agora 

associada à escuridão, à sombra e à invisibilidade. Nas palavras de Mbembe 

(2018, p. 12), “Negro é aquele que vemos quando nada se vê, quando nada 

compreendemos e, sobretudo, quando nada queremos compreender”. 

Para iluminarmos esse sótão e aniquilar o silêncio e a escuridão, 

propomos recorrer aos significados de memória, imagem e identidade. Tais 

conceitos nos permitirão colher os elementos ainda desconectados que 

anseiam por um reparo. Aqui, as palavras de Assmann (2011, p. 186) 

completam o referido sentido: 

 

Para resgatar o que passou e torná-lo presente requer-se uma 
força necromântica de revificação, cujo símbolo é a faísca. 
Platão descreveu na Carta Sétima (341c 5) o significado de 
faísca: “De repente, assim como a faísca que salta 
desencadeia o fogo, surge na alma da imagem originária da 
coisa”. O fogo é o símbolo de conhecimento súbito e 
indisponível, que acende sobre o fundamento de uma 
recordação latente. 
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Já sinalizamos que é preciso soprar nas camadas de cinzas que 

recobrem as peças para desvelarmos o escuro que as encobre. Neste sentido, 

a descrição de Assmann dá-nos o ponto de partida para acendermos a luz 

necessária.  

Para prosseguirmos, vejamos agora a coleção como imagens que, 

quando sopradas e o cinza descortinado, revelam cores e faíscas. São 

imagens-fogo, que simbolizam a recordação. Sopradas, as peças queimam, 

ardem, incendeiam e renascem. Lá, nas faíscas, está o passado e a memória 

que lutam para virem à luz. 

Na seguinte visada, cada peça da Perseverança é uma imagem que 

precisamos entender como pensa e se transforma. Sobretudo, por que queima: 

 

[...] porque uma imagem é uma impressão, um rastro, uma 
cauda visual do tempo remoto que ela quis tocar, mas também 
de outros tempos suplementares, heterocronias e heterotopias 
que, como arte da memória, ela não pode deixar de condensar, 
como cinza que é, porém, misturada a partir de várias 
fogueiras. (DIDI-HUBERMAN, 2018, p. 21). 
 
 

A imagem conceituada por Didi-Huberman plenamente se associa ao 

conceito de memória de Assmann, como um ato desconexo e de narrativa 

desintegrada, o que se configura como o arquivo, Portanto, aqui já podemos 

afirmar que os objetos da Coleção Perseverança são imagens onde se 

encontram a memória e a identidade do homem africano em terras alagoanas. 

Por carregar estes elementos, exige-nos que olhemos com certa capacidade 

de discernirmos onde ela queima, “onde sua eventual beleza reserva o lugar de 

um “signo secreto”, de uma crise inquieta, [...] onde a cinza não se esfriou” 

(DIDI-HUBERMAN, 2018, p. 47). 

 

[...] a imagem queima pela memória, ou seja, que ela queima 
ainda, ainda que só seja cinza: um jeito de expressar sua 
vocação essencial para a sobrevivência, para o apesar de tudo. 
Mas, para sabê-lo, para senti-lo, é preciso ousar, é preciso 
aproximar o rosto da cinza. E soprar suavemente para que a 
brasa, por debaixo, comece a emitir de novo seu calor, sua luz 
[...]. Como se, da imagem cinza, saísse uma voz: “Não vês que 
estou queimando?”. (DIDI-HUBERMAN, 2018, p. 69). 
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Sendo assim, esta coleção que inflama e, por conseguinte, consome-nos 

trata-se de uma grande imagem que carrega outras e que está centrada na 

montagem de diversos tempos e não necessariamente numa história linear. O 

tempo do qual falamos está em muitas outras histórias: da criação, da matéria-

prima, da manipulação, da feitura, do uso, do desgaste, do Quebra, e tantos 

outros tempos que estão interligados à(s) memória(s) do(s) objeto(s). 

A memória, outro ponto necessário para libertamos a Perseverança da 

escuridão arraigada, tomamo-la como a metáfora do fogo, pois entendemos 

que se há cinzas, faíscas, como resultado destes, há um fogo que não se 

cessa. O fogo que consome aqueles objetos não se trata, necessariamente, do 

que quase lhes destruiu, mas, também, dos significados e narrativas que os 

tornam vivos e que nos permitem montá-los e remontá-los, em tempos 

diferenciados, através das inúmeras imagens que nos oferecem, dispostos em 

camadas. Nestas, certamente, encontraremos o negro escravizado, da praça, 

dos terreiros, da pesca e da quebra. Há uma memória latente, é fogo, e queima 

para que a recordemos: 

 
O fogo em que se queima a imagem provoca sem dúvida 
“buracos” persistentes, mas é ele mesmo passageiro, tão frágil 
e discreto como fogo em que se queima uma falena que se 
aproximou demais de uma vela. É preciso que observemos por 
bastante tempo a dança da falena para termos uma chance de 
surpreender esse breve momento. O mais fácil, o mais corrente 
é não ver nada. Além disso, é bastante fácil tornar invisível o 
fogo em que se queima uma imagem: os dois meios mais 
notáveis consistem ou em “afogar” a imagem em um fogo mais 
forte, em um auto-da-fé de imagens, ou em “asfixiar” a imagem 
em um fogo muito maior de clichês em circulação. (DIDI-
HUBERMAN, 2018, p. 52). 
 
 

Achamos que agora fica mais fácil compreendermos o porquê daquelas 

peças estarem alocadas no sótão e lidas somente pelos buracos de 

queimaduras, aquilo que fragmentou as imagens e fez com que o aparente 

tornar-se verdadeiro e único, impossibilitando outras interpretações: a história 

da Coleção Perseverança como a história do Quebra. Os objetos, desde a 

primeira notícia no Jornal de Alagoas, carregam o episódio de 1912 e tantos 

conceitos que lhes foram acrescentados, pelo olhar do fetiche e da bruxaria e 
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de uma única história que, neste caso, asfixiou, em um fogo de clichês, as 

memórias que a circundam (DIDI-HUBERMAN, 2018). Neste caso, o fogo, a 

memória, restringiu-se ao dito pelo homem branco, perseguidores, e aqueles 

que propuseram contar a história do negro sob seu ponto de vista. Infelizmente, 

as pequenas faíscas não foram suficientes para que hoje enxergássemos a 

Coleção Perseverança como um documento/arquivo menemônico identitário do 

africano em Alagoas.  

Em vista disso, mais uma vez, afirmamos que a história da 

Perseverança não é a história do Quebra do Xangô; este é uma de suas 

memórias. A história da coleção são tantas outras memórias que carregam 

histórias, momentos e afirmações para além da quebra de 1912. A história das 

peças são as memórias de Tia Marcelina, Chico Foguinho, do negro pescador, 

santeiro, dos engenhos, das cantigas dos terreiros, das emboladas, das danças 

de Quilombo, dos Bumba-meu-boi, das lagoas, da lama e do massapé.  

Nesta perspectiva, vamos ao encontro do célebre Manifesto Sururu, de 

Edson Bezerra, que com o sururu, molusco que por muitos anos foi a principal 

fonte de alimento da população maceioense, constrói a metáfora da memória 

para enaltecer os símbolos e paisagens de Alagoas em busca de uma afro-

alagoanidade perdida: 

 

O manifesto sururu quer muito pouco. Quem sabe um pouco 
mais do que exercitar um certo olhar: um olhar atento por sobre 
as coisas alagoanas. O manifesto sururu não quer apostar e 
nem pousar em outras imagens. O que ele procura é exercitar 
olhos e sentidos por sobre (e dentre) antigas e permanentes 
imagens das coisas alagoanas. [...] Além de toda 
ancestralidade, o erotismo do coco e dos fragmentos de 
nossas raízes periféricas. Os nossos terreiros são as nossas 
academias: semente de ritos e lugar de celebração e festas. 
Viva todas as alegrias. Viva o Terreiro de Mestre Felix e de 
todos os mestres. Saudades daqueles tempos. Antes do 
"quebra de 1912" o batuque era bem maior. [...] Do somatório 
de todas as águas: as águas do mar que invadiram a todos. 
Dos olhos d’água e do cheiro de maresia contra o cheiro 
agridoce das canas. Maresia alagoana: ela contaminou a 
todos: dos pisantes das terras alagoanas - dos índios e negros, 
brancos e holandeses e até mesmo aos piratas franceses. [...] 
e, sobretudo, do cheiro do sururu tirado fresquinho da lama: 
alimento dos negros e pobres. Imagem segura e maternidade 
de nossas imagens mães. Assim, Mestra Ilda também é Zumbi 
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e Mestre Zumba também. [...] Sururu: espaços coletivos, 
maternidade e memória. Nascedouro e rotas de outros espaços 
geográficos. Espaços de uma memória possível. (BEZERRA, 
2014, p. 34). 
 
 

Bezerra constrói uma imagem de Maceió a partir de ausências das 

memórias do povo que foram silenciadas, esquecidas e que precisam ser 

trazidas novamente ao convívio. Ao usar as lagoas, de onde provém o nome 

Alagoas, ele sinaliza que é da água que todo elemento cultural se constrói. Daí 

resume que, para compreendermos a cultura alagoana, é necessário enxergar 

o lugar de onde ela surge: da água preta, da lama, do sururu. Assim, diante 

dessa alagoanidade, acrescentamos que nela encontra-se o artista afro-

alagoano da Coleção Perseverança que deixou marcas de feitura a serem 

lidas, em meio ao silêncio que lhe foi acometido. Nesta suposição, compete-

nos refletir: que tipo de conhecimento do afro-alagoano poderemos encontrar 

nos inúmeros objetos da coleção? O que dizem as memórias neles 

arquivadas?  

Antes de darmos os próximos passos, tenhamos a convicção de que 

como as mãos negras, que imersas na lama traziam o sururu à claridade, e 

assim como as mãos habilidosas, que faziam a forma do santo aparecer, ao 

evocarmos as memórias do artista afro-alagoano, através de seus pormenores, 

estaremos evocando, como diz Kilomba (2019, p. 27), “[...] história de vozes 

torturadas, línguas rompidas, idiomas impostos, discursos impedidos [...]”. Ou 

seja, ao analisarmos a feitura deste artista estaremos diante do relato de sua 

vida, do meio onde a voz silenciada foi substituída por expressão artística, 

onde a plástica tornou-se sinônimo de história escondidas. Prolongando a 

ideia, compreendemos as peças como o arquivo, tendo nele o negro 

encontrado a maneira para dizer que ali ele não é o objeto, onde sua realidade 

era definida por outros, sua identidade criada e subjulgada ao que não lhes 

convém; Mas, ali ele é sujeito, “[...] têm o direito de definir suas próprias 

realidades, estabelecer suas identidades, de nomear suas histórias” (HOOKS, 

1989, p. 42), pois o sagrado lhe permitiu tal feito. 

Nessas fissuras, propomos prosseguir com a reflexão que nos surge a 

partir de dois poemas; um de Sam-La Rose (2002) e o outro de Fernandes 
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(2013). O primeiro propõe uma escrita como ato de afirmação; o segundo 

atesta-nos a força da mão negra na construção de memórias. A mensagem de 

ambos se complementa com a identidade do artista afro-alagoano que se 

resume a feitura como escrita de sua história: 

 
Por que eu escrevo? 
Porque eu preciso. 
Porque minha voz, 
em todos seus dialetos, 
tem sido calada por muito tempo. 
 
(Poetry, de JACOB SAM-LA ROSE, 2002). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 40 - Comércio de objetos de barro no Mercado Público de Maceió. Foto de Luiz 
Lavenère, 1905. 

Fonte: Acervo APA. 
 
 
E as mãos se concertam 
E constroem. Uma negras  
Trabalhando a terra e 
Dessangrando-a. 
Outras, mulatas, de relho em 
Punho, rumando esse labor. 
Outras brancas, recebendo o ouro, contando, pesando, 
Ensacando. 
E há mãos que oferecem artigos. 
E há mãos que compram. 
E há mãos que produzem. 
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E há mãos que só transferem. 
E mãos que criam. 
E mãos que guardam. 
E mãos que constroem santo. 
E mãos que pintam quadro. 
E mãos que beliscam mulheres. 
E mãos que seguram mãos. 
E mãos que fazem carinho. 
E mãos que panejam. 
E mãos que cerram olhos 
E mãos que cobrem de cal. 
 
(O despertar da terra, de ORLANDINO S. FERNANDES, 2013). 

 
 

Uma breve seleção de detalhes, cujos recortes evidenciam a potência 

imagética e as memórias dos objetos que queimam e que ainda precisam ser 

sopradas, é apresentada a seguir. Nela, apontamos alguns dos inúmeros 

indícios que ressaltam feitura local e outras conjunturas além do Quebra do 

Xangô. 

O primeiro recorte vem de uma escultura de caboclo que nos sinaliza o 

forte sincretismo em que se concentravam os xangôs de Alagoas. Segundo 

Ramos (2007), não havia terreiros ditos “puros” no estado. A referida peça, 

apesar de o material ser gesso, que não era comum na época, traz marcas de 

desbotamento da pintura, o que pode indicar também vestígios do momento do 

quebra-quebra de 1912. 

 
Os Xangôs constituem, tanto nas Alagoas como em 
Pernambuco, os grupos de cultos afro-brasileiros, vinculados 
ao sistema religioso original afro-negro. São instituições ou 
seitas (no sentido de conjunto de pessoas que adotam) de 
estrutura ou constituição complexa, com cerimonialismo 
próprio, variando de acordo com as raízes ou tradições étnicas 
(tribais) dos seus grupos formadores, que se inspiraram, ipso 
facto, com fontes primitivas, originais dos cultos adotados. 
Houve a incorporação e reunião, na obra do sincretismo, que 
se seguiu, de diversas religiões do negro africano, catolicismo 
popular, espiritismo, mitos e restos da crença religiosa do 
brasilíndio. (DUARTE, 1974, p. 17). 
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Figura 41 - Detalhe do caboclo. Gesso pintado. 
Fonte: Acervo IHGAL. 
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Há uma moldura de ferro com hachuras retangulares, onde um espelho 

centralizado, quebrado e embaçado, denuncia o tecido vermelho desbotado 

pelo tempo; em torno, búzios preenchem o restante da peça. Trata-se do 

detalhe de uma espécie de peitoral que sobrepõe à indumentária de orixá, que 

por se tratar de um elemento de guerra, é provável que esteja relacionada a 

Xangô. 

Mais que os detalhes de rituais, estes elementos nos mostram a 

diversidade das técnicas de esculpir, bordar, cortar e costurar. Uma peça que, 

nitidamente, foi construída em diversas etapas e, possivelmente, por várias 

mãos. Observemos os resquícios da quebra. A peça evidencia a ação violenta 

causada pelos milicianos. Arrancados dos terreiros, a grande maioria do de Tia 

Marcelina, os objetos foram recolhidos e muitos danificados. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Algumas praças da guarnição 
investiram ante hontem á 
noite contra a “panella do 
feitiço”, tudo quebrando, 
extinguindo e fazendo 
recolher á cadeia, em nome 
da tranquilidade os mais 
afamados “paes de santo”. 
(JORNAL DE ALAGOAS, 4 
FEV. 1912). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 42 - Detalhe do Peitoral. Madeira, espelho e búzios.  
Fonte: Acervo IHGAL. 
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De olhos arregalados, cabelo pintado, boca levemente riscada, o 

próximo detalhe é da imagem de uma das esculturas referenciadas a Ogum, 

orixá do ferro e das ferramentas. No entalhe, há formas que aproximam a 

referida imagem a uma feitura local, como a boca, o nariz, incisão do olho, 

além de outros características que nos fornecem indícios para pensarmos 

sobre um estilo peculiar, relacionado à produção de ex-votos, do artista afro-

alagoano.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muitos desses ícones correspondem à 
figura feminina de N. Senhora com o 
Menino ao colo e em traje dos modelos 
católicos. Algumas trazem olhos de 
vidro, idênticos aos usados naquela 
época pelos santeiros do artesanato de 
imagens católicas. (VALLADARES, 
1969, p. 44). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 43 - Detalhe escultura Ogum. Madeira e 
algodão. 

Fonte: Acervo IHGAL. 
 
 

O detalhe seguinte é referente a um abebê, espécie de leque utilizado 

durante as cerimônias. Um detalhe interessante é que a maioria dos que foram 
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apreendidos era parte de pejis, pois possui base, muito peculiar nos xangôs de 

Alagoas, conforme veremos no próximo capítulo. Chama-nos a atenção o uso 

da matéria-prima e das inscrições na peça. Certamente, foram confeccionadas 

com material facilmente encontrado nas feiras. Há elementos que podemos 

afirmar que se tratam de latas reutilizadas, como as grafias por trás das 

camadas de tintas, que estão mais nítidas em outras peças. 

 
 

Figura 44 - Parte principal do Abebê Oxum. Lata reciclada e bronze. 
Fonte: Acervo IHGAL. 

 
 

Em um único exemplo verificamos sincretismo com a arte 
tumularia católica. Trata-se de um abêbê com desenho 
vazado de um túmulo cercado de ornato funéreo e da 
inscrição EKUM OXUM. A primeira palavra EKUM é variante 
fonética de EGUM, referência do morto; OXUM é a divindade 
feminina sincretizada à N. Senhora das Candeias, uma das 
mulheres de Oxalá na mitologia iorubá. Parece tratar-se de 
objeto de consagração funérea de uma mãe de santo. 
(VALLADARES, 1969, p. 46). 
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De um cinzeiro de ferro batido, o próximo detalhe traduz a manipulação 

da matéria-prima e de técnicas. Os negros que foram levados para Alagoas 

empregaram seus conhecimentos na construção de ferramentas e máquinas 

dos inúmeros engenhos de açúcar. São nesses engenhos que se perpetuaram 

e se preservaram a cultura africana (DUARTE, 2010) banhada pelo banzo. 

 
 

Figura 45 - Parte de um cincerro/chocalho. Ferro batido. 
Fonte: Acervo IHGAL. 

 
 
Juntamente com outros objetos de materiais diversos se 
constata a habilidade profissional do uso da forja, de soldagem 
de laminação, de polimento e da capacidade decorativa. Todos 
esses achados são provenientes de uma área geográfica pobre 
de processos industriais, historicamente dedicada ao plantio de 
cana de açúcar. Os trabalhos com metais eram limitados à 
pequena escala da ferraria necessária à mecânica dos 
engenhos e do transporte primário. (VALLADARES, 1969, p. 
45). 
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Nesses pequenos recortes, a compreensão sobre as memórias do afro-

alagoano só se intensificam. Da técnica aos costumes, é inegável que é no 

religioso que sua expressão artística revela-se. Há uma infinidade de detalhes 

nas peças que poderíamos apontar e descrever ao longo de todo esse 

trabalho. Sejam nos desenhos pintados e/ou bordados, lá está a mão do 

artista, mostrando-nos como a faca, o pincel e a agulha foram utilizados para 

construir as formas peculiares. 

No detalhe seguinte, um pequeno bordado de miçangas transparentes 

revela o machado de Xangô. O cuidado com a costura, os búzios aplicados em 

torno do símbolo, o acabamento com as franjas e as flores desenhadas com 

linha dourada, apresenta-nos um artista que produzia com afinidade aos rituais 

e enaltecia sua percepção plástica para além do religioso. 

 
 

Figura 46 - Detalhe bordado no Filá de Xangô. Veludo, búzios e miçangas. 
Fonte: Acervo IHGAL. 

 
 

Sem enxergar por completo o potencial criativo dos escravizados, ou 

talvez não quisesse afirmar sobre, Nina Rodrigues (2010, p. 172) é quem 

primeiro escreve, a partir de sua literatura racista, a inferioridade do negro em 

técnicas que não fossem a de esculpir:  
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Na escultura, porém, é que com mais segurança e apuro se 
revela a capacidade artística dos Negros. O seu cultivo e 
apreço, entre os escravos que vieram colonizar o Brasil, tanto 
se comprovam em presunções indutivas como no testemunho 
de fatos e documentos. 
 
 

Outros pesquisadores brasileiros, dentre eles Arthur Ramos e Abelardo 

Duarte, acrescentaram suas impressões sobre o fazer dos africanos e 

descendentes em solo brasileiro, mas, utilizaram-se dos escritos de Rodrigues 

para reafirmar a falta de técnica apurada na produção de objetos vistos 

somente como peças de rituais de pouco valor artístico. Diferentemente das 

esculturas, onde afirmaram ter encontrado referências e o valor da arte: “Uma 

das peças (escultura), a que representa um sacerdote possuído do orixá, de 34 

½ centímetros de altura, é, bem analisada, uma obra de arte” (DUARTE, 2010, 

p. 199); “É nessas esculturas de madeira que ressaltam as extraordinárias 

faculdades plásticas do negro africano [...]” (RAMOS, 2010, p. 248). 

Na contramão destes discursos que acreditamos serem incompletos, 

podemos dizer que o referido bordado do oxê de Xangô, do filá apresentado 

acima, atesta-nos o quão criativo e tecnicamente habilidoso era o artista 

africano ao costurar e bordar. Quais técnicas faltaram para que estes 

elementos fossem vistos em sua grandiosidade plástica? 

Há na composição sensibilidade e percepção quanto ao uso das cores e 

dos signos religiosos. Esta suposição permite-nos acrescentar as palavras de 

Manuel Querino (1851-1923), negro baiano, que, com tanta poesia, relatou a 

dinâmica da feitura dos africanos nas ruas de Salvador no início do século XX. 

É o olhar de alguém que, sem discriminar, observou a poética que circundara 

aqueles artistas negros:  

 

Ficavam eles sentados em tripeças a conversar até serem 
chamados para o desempenho de qualquer daqueles misteres. 
Aí também incumbiam-se eles de outros trabalhos: preparavam 
rosários de coquilhos com borda de retrós de cores; pulseiras 
de couro, enfeitadas de búzios e outras de marroquim oleado; 
fabricavam correntes de arame para prender papagaios, 
esteiras e chapéus de Chile e de outra palha qualquer. [...] 
Mostravam ainda tendências para as artes liberais, 
esculturando os símbolos fetichistas de sua seita, tão 
aperfeiçoados quanto possível. (QUERINO, 1955, p. 657). 
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O enunciado de Querino imprime em nossa análise veracidade. Mostra-

nos que as teorias pelas quais nos enveredamos estão impregnadas, algumas 

com certo velamento, de afirmações que negam que o uso da forja, do ferro, do 

bordado, da pintura, dentre outras manifestações feitas por negros no Brasil, 

não são expressões consideráveis para apontarmos qualidade técnica e 

artística. Esse posicionamento não se trata somente de um pensamento 

introduzido pelos teóricos, mas produzidos e alimentados pela imprensa 

brasileira, entre os séculos XIX e XX, que reservava grande parte das páginas 

de seus jornais para afirmar o quão atrasados eram os africanos, como 

podemos verificar, por exemplo, em uma de nossas fontes, Jornal de Alagoas, 

que em toda a sua série Bruxaria, publicada entre 4 e 8 de fevereiro de 1912, 

tinha como conteúdo principal afirmações imbuídas dessa “falta de 

intelectualidade”: “Os negros, e descendentes de uma raça atrazada e fraca 

tonaram-se entre nós fortes e poderosos [...]” (JORNAL de ALAGOAS, 8 fev. 

1912). 

Produzir nos recessos dos terreiros foi o principal lugar de refúgio para 

muitos artistas africanos. Nestes espaços, encontraram segurança e inspiração 

para executarem suas peças e perpetuarem suas memórias. O ambiente da 

roda tornara-se o ateliê, onde, literalmente, o sagrado virava estética. 

Consideremos que ali, em meio aos atabaques, iniciava o processo de eclosão 

do talento negro. 

O terreiro deveria ser o princípio da escrita sobre a produção africana no 

Brasil. Mas, desde os primeiros autores que se propuseram a falar do tema, 

não é possível encontrar o artista, o terreiro e sua feitura associados às 

experiências de vida e concepção estética. Os assuntos, geralmente são 

abordados separadamente e, quando juntos, a peça é somente um indício da 

dinâmica do ritual, nada mais além deste. 

Nina Rodrigues mesmo sendo um ogã, por exemplo, quando falou dos 

terreiros, foi com tom perjorativo, utilizando-se da histeria na “raça negra” para 

enfatizar a principal origem da nação e do atraso do desenvolvimento 

intelectual: 
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O fraco desenvolvimento intellectual do negro primitivo, 
auxiliado pelas práticas exhaurientes das superstições 
religiosas, como factor do estado de possessão do santo 
equivale, pois, à histeria que, para os negros mais intelligentes, 
constitui esse factor. (RODRIGUES, 1935, p.139). 
 
 

A leitura de Rodrigues ficou isolada ao que ele já postulava estar lá, a 

marginalidade, sendo os “despojos” materiais que atestavam sua teoria, a 

memória do crime e da feitiçaria associados à identidade negra, para provar 

“[...] à luz da antropologia a nossa inferioridade [...]”, indaga Araújo (2004, p. 

244). Rodrigues não falou da genialidade do africano, mas do que acreditava 

ser conveniente para sua pesquisa. Assim, promulgou seu pensamento racista 

e eugenista, sobre as peças apreendidas indevidamente, que se reverbera até 

hoje. O seguinte trecho exemplifica o pensamento do referido autor: 

 

Mandam as regras de uma boa crítica que desprezemos as 
imperfeições, o tosco da execução, dando o devido desconto à 
falta de escolas organizadas, da correção de mestres hábeis e 
experimentados, de instrumentos adequados, em resumo, da 
segurança e destreza manuais, como da educação precisa na 
reprodução do natural. (RODRIGUES, 2010, p. 173). 
 
 

Portanto, se aqui estamos construindo uma crítica, evidenciando 

detalhes de objetos que não corroboram com o teor racista daquele que teve a 

oportunidade de publicizar sobre a dinâmica cultural dos escravizados em solo 

brasileiro, é porque não basta pensarmos estes detalhes simplesmente como 

de peças de cultos ou material de fetiche, rótulos que não conseguiram diminuir 

a qualidade técnica e artística do artista, seja africano ou descendente. Mas, 

são etiquetas que promoveram apagamento e a perpetuação do silêncio que 

ainda impera entre as vitrines e instituições que salvaguardam. A Coleção 

Perseverança é um desses exemplos. 

Se em Rodrigues não encontramos o artista dentro e fora do terreiro, em 

Querino, como já mencionado, vemos a paisagem urbana e as vivências 

diárias se confundirem com o religioso. Neste sentido, é com Alfredo Brandão 

(1914), historiador alagoano, que transferimos a cena da capital baiana para 

terras alagoanas. Brandão descreve-nos uma cena bastante pictórica, tendo 
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como enredo a preparação do Quilombo, folguedo negro, popularmente 

conhecido em Alagoas, com o intuito de celebrar o sentimento de liberdade dos 

escravos fugidos dos engenhos, “os calhambolas”, como nomeia Ramos (2007, 

p. 54).  

 

[...] organizando um reduto da paliçada, poeticamente 
enfestonado de palmas de palmeira, de bananeiras e de 
diversas árvores virentes e ramalhosas que durante a noite 
haviam sido transplantadas. Dos galhos pendiam bandeiras, 
flores e cachos de frutas. No centro da paliçada erguiam-se 
dois tronos tecidos de ramos e folhas; o da direita estava vazio, 
mas o da esquerda achava-se ocupado pelo Rei, o qual trajava 
gibão e calções brancos e manto azul bordado, tendo na 
cabeça uma coroa dourada e na cinta uma longa espada. Em 
torno os negros, vestidos de algodão azul, dançavam ao som 
de adufos, mulungus, pandeiros e ganzás [...]. (BRANDÃO, 
1914, p. 95). 
 
 

O Auto do Quilombo, como celebração dramática, é carregado de 

simbologias que atestam a habilidade e o espírito que mantinham vivas as 

manifestações culturais e artísticas dos africanos. Retomando a imagem do 

Quilombo, o negro criava e comemorava a resistência dos que lutaram e deram 

seu sangue para manter sua identidade.  Assim, desde o processo de 

preparação até o último ato, lá estarão as mãos afro-alagoanas na construção 

dos adereços, dos cenários, dos atores, nos contos e nas batucadas, todos 

“[...] como conservador de lembranças passadas dos antigos reinos bantus [...]” 

(LOPES, 2011, p. 181).  

 Quanto à feitura: 

 

O rei usa gibão (antigamente) e calções de cetineta branca, 
peitoral azul enfeitado de espelhos, manto azul bordado, meias 
compridas, sapatos de couro com fivela dourada, tendo na 
cabeça uma coroa dourada, e na cinta uma espada longa, de 
cujo copo pende um par de luvas brancas. O embaixador traja-
se quase do mesmo jeito, porém, não usa coroa nem capa, 
sendo a coroa substituída por um chapéu de palha forrado de 
cetineta, quebrado de lado e enfeitado de espelhinhos e laços 
de fita. Os comparsas usam calças de algodão azul, 
semelhante à usada pelos escravos, atada na cintura por uma 
faixa centineta, também azul [...]. (DUARTE, 2010, p. 344). 
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Imerso a toda a concepção artística, ouviam-se: 
 
Folga nêgo, branco não vem cá, 
Se vié, pau há de levá. 
Folga nêgo, branco não vem cá, 
Se vié, o diabo há de levá 
Folga, parente 
Caboco não é gente 
 
(Primeiro canto do Auto do Quilombo. DUARTE, 2010, p. 345). 
 
 

 
Figura 47 - Bloco de carnaval. Mestre Zumba, óleo sobre tela, 66 x 47 cm, 1985. 

Fonte: Acervo Geraldinho Gonçalves. 
 
 

Do ensejo, podemos depreender que a estética afro-alagoana foi 

construída sob memórias que vão muito além do visual. Este ser estética afro-

alagoana não pode ser compreendido sem antes colocarmos nossos pés na 

lama da lagoa Mundaú, sentirmos o cheio do sururu e ouvirmos o intenso 
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barulho dos atabaques que ecoavam antes da história do xangô rezado baixo. 

Para ver o artista afro-alagoano é preciso cantar uma entoada, no chão 

massapé ralar os calcanhares e, ofegante, não deixar o ritmo cessar. É preciso 

bater palma no mesmo ritmo de um ilu. A estética afro-alagoana é terreiro, é 

engenho, é rua, é chão, é barro, que nasceu entre os batuques e os morros 

(BEZERRA, 2014), é corpo, gesto e sentimento. 

Em meio a essa estética silenciada, o que mais nos pode revelar o ser 

afro-alagoano? Sigamos os sinais! 

 
 

Figura 48 - Detalhe de capacete. Tecido, ferro, espelho e búzios.  
Fonte: Acervo IHGAL. 
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Desse emaranhado mnemônico, a estética afro-alagoana não está 

somente centrada em características africanas. Há detalhes que revelam que 

as referências do artista estavam além dos terreiros. Na imagem anterior, a 

pequena moldura, envolta de búzios importados da África, como atesta 

Valladares (1969, p. 45), é evidência de produção brasileira, pois o uso de 

espelhos, na peça há uma pequena parte que foi destruída no quebra-quebra, 

era “destinado ao uso profano e importados da Europa”.  

Na mesma perspectiva, a busca por outras referências é bastante clara 

em outros objetos, como coroas, chamadas de adês, alusivas a forma das 

utilizadas pelos imperadores; como roupas que vestem esculturas e claramente 

são de indumentária católica; jornal diário, com informações do seu possível 

dono, utilizado como matéria-prima; algumas construídas com restos de outras 

peças; e muitas delas com desenhos feitos de riscos e furos.  

 
 

Figura 49 - Detalhe de abebê. Lata reciclada. 
Fonte: Acervo IHGAL. 
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Dos riscos, evidenciam-se o desenho de olhos, de bocas e de 

marcações em esculturas que se aproximam das imagens de ex-votos; e nos 

furos, em grande presença, podemos ver a destreza e a delicadeza com que o 

artista afro-alagoano construiu estes grafismos. 

Nosso último detalhe, imagem anterior, exige-nos imaginar este artista 

com prego e martelo nas mãos; depois do recorte, concentra-se agora na 

feitura dos detalhes. Suas mãos, conduzidas pelo desejo de imprimir desenhos 

muito peculiares, constroem flores, linhas orgânicas, em zigue-zague e signos 

religiosos. Há autoria nesses traços que os tornam singulares e restritos aos 

terreiros de Alagoas.  

Poderíamos relatar outros exemplos que, certamente, continuariam 

aguçando nossa curiosidade, pois os pequenos recortes e breves 

apontamentos, que aqui evidenciamos, são pontos de partida para que 

tenhamos a certeza que há muito ainda a se revelar da Coleção Perseverança. 

Pelas mãos desse artista afro-alagoano, do qual ainda não sabemos 

quem seja, é que chegaremos a sua identidade; destarte, quanto mais 

olharmos para os detalhes que permeiam as peças, mais nos aproximaremos 

do contexto em que elas surgiram, consequentemente do autor. 

Cada detalhe apontado é um indício de uma lembrança instalada, da 

qual desejamos lembrar, evidenciar, trazer à luz. Dito isto, compete-nos 

perceber que esta lembrança guarda memórias pessoais deste artista que 

tanto procuramos. Então, seria a memória um vestígio, um baú intensamente 

chacoalhado que, quando aberto nos revela a identidade deste afro-alagoano? 

Sim, esse baú que estamos chacoalhando tem nos sinalizado que, para 

encontrarmos o fazedor das peças apreendidas na noite da devassa, 

precisaremos fragmentar cada peça, atentando-nos aos seus significados, 

primeiramente isolados, depois em conjunto. Portanto, lembrar, neste aspecto, 

nos fará ver a memória virar identidade (POLLAK, 1985). 

Nesse trajeto, ainda podemos pensar que as inúmeras peças da 

Coleção Perseverança assumem um valor identitário, onde a memória das 

coisas (ASSMANN, 2011), daqueles objetos, refletem a imagem do artista afro-
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alagoano que, ao produzi-los, permite-nos, hoje, entender seu passado, seus 

antepassados e a si mesmo. 

Precisamos estar cientes que o devaneio da busca, certamente, 

arrebata-nos e pode aparentar que o que encontraremos por trás do Quebra do 

1912 são memórias de africanos que viviam em consonância à condição de 

serem cidadãos. Ledo engano! A identidade ou as memórias dos negros, antes 

e depois do quebra-quebra, centram-se em imagens de escravidão, 

perseguição e silêncio, todas entrelaçadas com levantes e manifestações 

culturais. Tomemos essas imagens, portanto, como indicativos de histórias 

pessoais. Naquelas peças, que hoje habitam o museu do IHGAL, há signos 

que comportam histórias do passado de um artista que produziu sob 

intempéries que lhes eram constantes; há signos que nos apontam outros 

percursos de leituras possíveis; há signos que surgem como reservadores de 

energias (WARBURG, 2015), onde as imagens que nos saltam tornam-se 

disparadores de lembranças. 

 

[...] deve-se procurar o entalhador que martela na memória as 
formas de expressão da máxima emocionalidade interna de tal 
forma que – conquanto essa memória se permita exprimir na 
linguagem de sinais – esses engramas de experiências “de 
paixão dolorosa” (“leidschaftlich”) sobrevivem como heranças 
seguras na memória e definem, de maneira modelar, o corte 
que a mão do artista faz enquanto os valores externos da 
linguagem de sinais queiram, à luz do dia, emergir da criação 
pela mão do artista. (WARBURG apud GOMBRICH, 1992, p. 
245). 
 
 

Podemos prolongar a ideia de Warburg (1992) acrescendo os 

apontamentos de Jan Assmann que, em Communicative and cultural memory 

(2008, p. 115), informa-nos que os objetos criam identidades, neles há o 

mundo de quem os criou, servindo de “[...] suporte e o veículo da sua 

individualidade [...]”, ou seja, depreendemos de Warburg e Assmann que 

analisar a Coleção Perseverança é o mesmo que ler a história do negro em 

Alagoas. Nela, há sinais de vivências e de sentimentos cristalizados pelo tempo 

e sinalizados pelo artista. Mesmo escravizado, perseguido e silenciado, foi 

produzindo nos recessos dos terreiros que pôde escrever a história da dor e do 
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banzo, mas também do credo e dos fetejos. Dessa forma, sua feitura é sua 

identidade e nesta, encontramos as lembranças que estão em “zonas de 

sombras, de silêncios” (POLLAK, 198, p. 8), de coisas ainda não reveladas. 

Esses desvãos que circundam a Coleção Perseverança parecem não 

terem fim. São constantes e se revelam a cada ato de observação, a cada 

apontamento, a cada escavada em meio ao emaranhado de fontes que tem 

nos guiado ao encontro deste artista. 

O assombro que paira sobre a história da coleção, o apagamento das 

memórias e o velamento acinzentado sobre a identidade do africano e 

descendente são resultados do silêncio do sagrado. É este o ponto que 

retomamos como necessidade de afirmar que é deste sagrado, silenciado, que 

todo o assombramento da Coleção Perseverança foi institucionalizado. Aqui 

nos referimos não somente ao silenciamento causado pelo Quebra de 1912, 

mas por todo o contexto histórico que está nas páginas dos livros. 

Por que o sagrado, silenciado, seria o principal motivo para a coleção 

encontrar-se nos fundos de um porão? O sagrado do qual nos referimos se 

constitui de imagem: que revela, que denuncia, que resgata, que foi criada, 

desenhada, escrita, reescrita e vivida. O sagrado, neste ínterim, é onde 

podemos ler os mitos, os símbolos e os atos de realidade (ELIADE, 1992), é 

onde encontramos as mãos de homens e mulheres negras que construíram a 

estética afro-alagoana. 

Escolhemos enfatizar este sagrado, pois é nele que há a possibilidade 

de amarrarmos os fios necessários a esta trama. Este sagrado complementa-

se com o terreiro, com os serviços de ganho, torna-se extensão da criação 

estética e vira sinônimo de emoção (ELIADE, 1992), em seu sentido de que 

todas as constantes, criadas pelos afro-alagoanos, estão sedimentadas para 

serem apreciadas e sentidas: há o sagrado africano nos quatro cantos do 

território alagoano, sejam nos edifícios, na fala ou na mesa, lá o 

encontraremos. Assim, o artista afro-alagoano, homo religious, entendia que o 

sagrado era uma concepção acerca da “natureza” do mundo e da existência, 

sendo, portanto, complexo arranjo sócio-cultural, “que envolve não só 
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crenças e rituais, mas todo um sistema de moral, ética, códigos, símbolos, 

filosofia e organização social” (ELIADE, 1992, p. 14). 

 O homem afro-alagoano era movido pelo sagrado. Sua religião era 

sagrada, sua terra natal, sua feitura e sua existência também. E para que 

enxergássemos todo este sagrado, imprimia-o nos objetos de culto. Ou seja, 

como já afirmamos anteriormente, este sagrado não é somente o religioso, mas 

uma imagem potente repleta de memórias e faíscas. Em cada peça da 

Perseverança, é visível o sagrado como narrativa de vida do afro-alagoano, 

que hoje o temos revelado na estética (BASTIDE, 2011). 

O sagrado é intrínseco à condição de existir do africano. Mas, na 

Coleção Perseverança, por exemplo, foi somente visto pelo viés religioso e 

maléfico, através das inúmeras informações relativas aos rituais. Contudo, se 

há memória, imagem, indícios da feitura afro-alagoana, por que esse sagrado 

não se revelou em sua completude? 

Tal questionamento pode ser respondido a partir do contexto do 

silenciamento. Sim, este sagrado, antes, durante e depois do Quebra de 1912, 

sempre foi alvo das constantes agressões que este país ofereceu aos negros 

trazidos e nascidos em seu território. E a maior de todas elas foi ocultar a 

história dos escravizados, dos considerados de cor, dos que não puderam usar 

seus nomes de nascidos, dos que depois de libertos vagaram pelas ruas, dos 

que tiveram seus registros de entrada no país e relatos do cotidiano queimados 

pelo então ministro das finanças Rui Barbosa (SCHWARCZ, 2010). Se 

prolongarmos o raciocínio sobre este apagamento, veremos que em meio às 

manifestações culturais, como o canto, a dança e as religiões, o negro as 

utilizou como formas de revoltas, de persistência para se manterem vivos.  

Procurando alguma imagem que explicitasse melhor nossa inquietação, 

deparamo-nos com o apontamento de Grada Kilomba, que acreditamos 

resumir e ilustrar precisamente o silêncio do sagrado da Coleção 

Perseverança: 

 

Quero falar sobre a máscara do silenciamento. Tal máscara foi 
uma peça muito concreta, um instrumento real que se tornou 
parte do projeto colonial europeu por mais de trezentos anos. 
Ela era composta por um pedaço de metal colocado no interior 
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da boca do sujeito negro, instalado entre a língua e o maxilar e 
fixado por detrás da cabeça por duas cordas, uma em torno do 
queixo e a outra em torno do nariz e da testa. Oficialmente, a 
máscara era usada pelos senhores brancos para evitar que 
africanas/os escravizadas/os comessem cana-de-açúcar ou 
cacau enquanto trabalhavam nas plantações, mas sua principal 
função era implementar um senso de mudez e de medo, visto 
que a boca era um lugar de silenciamento e de tortura. Neste 
sentido, a máscara representa o colonialismo como um todo. 
Ela simboliza políticas sádicas de conquistas e dominação e 
seus regimes brutais de silenciamento das/os chamadas/os 
“Outras/os” [...]. (KILOMBA, 2019, p. 33). 
 
 

A máscara da qual Kilomba menciona é a que foi colocada na escrava 

Anastácia40, cuja imagem e história carregam incertezas e apagamentos. A 

máscara do silenciamento, que violentamente impediu a escravizada e tantos 

outros negros de se manifestarem, é a mesma que silenciou o afro-alagoano. 

Esta máscara é a representação dos senhores de engenhos, dos políticos, da 

sociedade cristã alagoana, da Liga dos Republicanos, da polícia, dos jornais, 

do Quebra do Xangô e do candomblé em silêncio. É a máscara que serviu 

como instrumento, aparentemente eficaz, para manter o negro em Alagoas 

sempre na posição de subordinado, como diz Kilomba (2010), na posição de 

ser o Outro/a, manipulável, com o direito de se expressar na escuridão. 

                                                           
40 Dizem que Anastácia foi filha de uma família real Kimbundo, teria nascido em Angola, 
sequestrada e levada para território baiano, no Brasil, e logo escravizada por uma família de 
Portugal. Após o retorno desta família para Portugal, Anastácia teria sido vendida a um dono 
de uma plantação de cana-de-açúcar. Há relatos de que ela teria sido uma princesa 
Nagô/Yorubá antes de ter sido capturada por traficantes de escravos europeus e trazida para o 
Brasil. Enquanto outros ainda contam que a Bahia foi seu local de nascimento. Seu nome 
africano é desconhecido. Anastácia foi o nome dado a ela durante a escravidão. Segundo 
todos os relatos, ela foi forçada a usar um colar de ferro muito pesado, além da máscara facial 
que a impedia de falar. As razões dadas para este castigo variam: Alguns relatam seu ativismo 
político no auxílio em fugas de outros(as) escravizados(as); outros dizem que ela havia 
resistido às investidas sexuais do mestre branco. Outra versão ainda transfere a culpa para o 
ciúme de uma sinhá que temia a beleza de Anastásia. A ela é alegada a história de possuir 
poderes de cura imensos e de ter realizado milagres. Anastásia era vista como santa entre 
escravizados(as) africanos(as). Após um longo período de sofrimento, ela morre de tétano 
causado pelo colar de ferro ao redor de seu pescoço. O retrato oficial de Anastácia foi feito por 
um francês de 27 anos chamado Jacques Arago que se juntou a uma expedição científica pelo 
Brasil como desenhista, entre dezembro de 1817 e janeiro de 1818. Há outros desenhos de 
máscaras cobrindo o rosto inteiro somente com dois furos para os olhos; estas eram usadas 
para prevenir o ato de comer terra, uma prática entre escravizados(as) africanos(as) para 
cometer suicídio. Na segunda metade do século XX a figura de Anastácia começou a se tornar 
símbolo da brutalidade da escravidão e seu contínuo legado (HANDLER & HAYES, 2009, 
apud. MARTINS; MOITA, 2018). 
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Figura 50 - Escrava Anastácia. Desenho de Jacques Etienne Arago, 1839. 

Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Escrava_Anastacia 
 
 

Pensemos que essa reclusa é o que está acumulado entre as peças da 

Perseverança. Tenhamos a certeza que este silêncio, que se reveste de 

cinzas, é o que faz aquelas imagens ainda arderem. Se enxergamos faíscas é 

porque há algo ainda a se revelar, pois este silêncio, que reprimiu e colocou o 

sagrado que se trata das histórias e memórias do artista afro-alagoano, até 

hoje reverbera-se.  Expressamos, então, que aquelas faíscas são gritos deste 

artista, para que olhemos aqueles objetos não com os olhos revestidos de 

preconceitos e amarras conceituais, mas, livres e atentos ao assombro que os 

cercam e às agruras que os assolam. 

Será que olhando e analisando cada detalhe conseguiremos dar voz a 

este artista e, consequentemente, enxergá-lo como autor dos objetos? 
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Notadamente, a ação do desvelamento do escuro, do sopro nas cinzas e, por 

conseguinte, o vislumbre nas imagens em meio ao fogo, nos possibilitará 

arrancar a máscara do silêncio do negro, do sagrado, da memória, e nos 

permitirá o deleite ao colocarmos os pés na lama da lagoa e puxarmos o 

sururu; de invadir o solo massapê dos engenhos, observando o trabalho da 

forja; de passear pelas ruas do centro de Maceió e sentir o cheiro do bolo de 

mandioca e ouvir as quituteiras oferecendo um beiju a quem passa; de ver, no 

canto da porta da igreja, um negro oferecendo seu serviço de ganho; e no 

terreiro, além do barulho dos atabaques, reconhecer que é dali que o sagrado 

se constitui, onde a estética ganha sentido. 

Ao tempo que discorremos sobre tal possibilidade, vem-nos o saudoso 

Olá! Negro, poema de Jorge de Lima, alagoano nascido em União dos 

Palmares, terra de Zumbi, dos quilombos e dos bantus. As palavras de Jorge, 

em seu livro Poemas negros, lindamente ilustrado por Lasar Segall (1891-

1957), ao mesmo tempo em que nos traz o melado e cheiro do açúcar dos 

engenhos, revelam-nos e nos desenham as relações e as circunstâncias 

impressas no silêncio do sagrado, da condição de escuridão: 

 

Os netos de teus mulatos e de teus cafuzos 
e a quarta e a quinta gerações de teu sangue sofredor 
tentarão apagar a tua cor! 
E as gerações dessas gerações quando apagarem 
a tua tatuagem execranda, 
não apagarão de suas almas, a tua alma, negro! 
Pai-João, Mãe-Negra, Fulô, Zumbi, 
negro-fujão, negro cativo, negro rebelde, 
negro cabinda, negro congo, negro ioruba, 
negro que foste para o algodão de U.S.A., 
para os canaviais do Brasil; 
eu melhor compreendo agora os teus blues 
nesta hora triste da raça branca, negro! 
 
Olá, Negro! Olá, Negro! 
 
A raça que te enforca, enforca-se de tédio, negro! 
E és tu que a alegras ainda com os teus jazzes, 
com os teus songs, com os teus lundus! 
Os poetas, os libertadores, os que derramaram 
babosas torrentes de falsa piedade 
não compreendiam que tu ias rir! 
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E o teu riso, e a tua virgindade e os teus medos e a tua 
bondade mudariam a alma branca cansada de todas as 
ferocidades! 
Olá, Negro!  
 
Pai-João, Mãe-Negra, Fulô, Zumbi 
que traíste as sinhás nas Casas-Grandes, 
que cantaste para o Sinhô dormir, 
que te revoltaste também contra o sinhô; 
quantos séculos há passado 
e quantos passarão sobre tua noite, 
sobre as tuas mandingas, sobre os teus medos, sobre tuas 
alegrias! 
 
Olá, Negro!  

 
Negro que foste para o algodão de U.S.A. 
ou que foste para os canaviais do Brasil, 
quantas vezes as carapinhas hão de embranquecer 
para que os canaviais possam dar mais doçura à alma 
humana? 

 
Olá, Negro!  
 
Negro, ó antigo proletário sem perdão, 
proletário bom, 
proletário bom! 
Blues, 
Jazzes, 
songs, 
lundus... 
 
Apanhavas com vontade de cantar, 
choravas com vontade de sorrir, 
com vontade de fazer mandinga para o branco ficar bom, 
para o chicote doer menos, 
para o dia acabar e negro dormir! 
 
Não basta iluminares hoje as noites dos brancos com teus 
jazzes, 
com tuas danças, com tuas gargalhadas! 
Olá, negro! O dia está nascendo! 
O dia está nascendo ou será a tua gargalhada que vem vindo? 
 
Olá, Negro! 
Olá, Negro! 
 

(LIMA, 2016, p. 106-108). 
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Figura 51 - Estudos de Lasar Segall para ilustração do livro Poemas negros, de Jorge de 
Lima. Tinta preta a pena sobre papel, 31,3 x 30,5 cm. 
Fonte: Acervo Museu Lasar Segall. 

 
 

Desse saudosismo, mais um assombro revela-se, “mantido em silêncio 

como segredos” (KILOMBA, 2019, p. 41). O que mais falta a desvelar? 
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5.  NO SILÊNCIO, UMA ESTÉTICA QUE ASSOMBRA 
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Um “filho de santo”, desses muitos que ali 
foram contemplar os preciosos despojos, tudo 
explicou e a “Liga” fez escrever em 
pedacinhos de papel os diversos mysteres 
daquella alluvião de bugingangas. Lá 
estavam, garbosos, na sua fealdade de obra 
mal acabada, “oxalá”, “oghum-taió”, “oghum-
china”, “xangô-nilê, “xangô-china”, “azuleijú”, 
“oyá”, “oxum êkum” e tantos outros “santos 
que a idolatria africana phantasia para iludir 
os incautos e ignorantes. (JORNAL DE 
ALAGOAS, 7 de fev. 1912, p. 1). 

 
 

O assombro mantido em segredo, ao qual nos referimos anteriormente, 

é o que está incrustado nas peças, alimentado por uma narrativa sem 

escrúpulos. É um assombro visível, conceitualizado como “bugingangas”, 

conforme citação acima.  

As “bugingangas” que amedrontam, as conhecidas “restos de sombras 

negras”, ganharam as páginas do Jornal de Alagoas, logo após o Quebra de 

1912. Nas linhas da série Bruxaria, composta por quatro artigos que tentavam 

escancarar, a qualquer custo, a relação de Euclides Malta com os terreiros e 

enaltecer a ação vitoriosa da Liga, é como facilmente encontraremos as peças 

que hoje formam a Coleção Perseverança.  

 
Figura 52 - Manchete do Jornal de Alagoas. 4 fev. 1912. 

Fonte: Acervo IHGAL. 
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Nas narrativas construídas a princípio por um jornalista anônimo, que 

depois foi identificado sendo Fulguêncio Paiva (BRANDÃO, 1950), o teor em 

que os objetos aparecem, aqui resumimos em algumas palavras: “fealdade”, 

“escuridão” e “mau cheiro”. Palavras estas que passaram a pairar sobre aquele 

conjunto aprendido e os significar como símbolo de uma estética suja, 

construída em “antros de prostituição”.  

Em meio aos rótulos, o sagrado, agora sob as amarras dos insanos, 

findara-se. O que prevaleceu foi a ideia de quão malignos e irrelevantes aquilo 

se constituía. O sagrado, provindo dos batuques dos terreiros, não mais existia, 

pelo menos para o grupo de homens combatentes que acreditavam ter 

silenciados os negros que tanto os ameaçavam. Aliás, homens que 

alimentavam o discurso de o que fora retirado das casas dos pais e mães de 

santo representava “obras do mal”. Se de um lado, o sagrado era a imagem da 

morte e do fim; do outro, era o medo e a própria máscara do silenciamento. 

Mal sabiam aqueles impostores que com o sagrado não se brinca, nem 

se pode o calar. A aparente imagem da morte do sagrado continuara na 

estética, arraigada entre os materiais, onde o cheiro do etéreo, dos rituais, do 

santo, não cessara.  Daí, evidenciamos o assombro que ganha forma nas 

páginas do Jornal de Alagoas do mês de fevereiro de 1912. São as histórias 

que permeariam as peças apreendidas e que constituiriam a essência dos 

materiais do que viria ser, 38 anos depois, Coleção Perseverança.  

Nas citações, a seguir, recortes da série Bruxaria, é nítida a visão de 

assombração que as peças, os negros e a história do Quebra do Xangô 

representavam para a sociedade branca racista de Alagoas. Os primeiros 

trechos são do Jornal de Alagoas, de 4 de fevereiro de 1912, p. 1: 

 

Era uma pequena sala, cheia de pinturas grosseiras, de 
hyerogliphos de ídolos, de adulfos, bancos immundos e 
porcarias, onde o suor dos negros coagulado pelo pó em 
constante suspensão impregnava a acanhada atmosphera, 
envenenando os assistentes [...]. 

 
Em muitas dessas casas foram encontrados documentos 
preciosos, que sofreguidão do povo destruiu e nos quartos 
reservados e escondidos ás vistas dos profanos, ardiam velas 
em redor de figuras grotescas [...]. 
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Um bode preto sacrificado a “oxalá” tinha pendurado no 
pescoço o retrato do coronel Clodoaldo da Fonseca e esse 
bode, entre acaçás, moringas, pratos, moedas de cobre e 
outros ingredientes estava destinado ser enterrado na praia. 
Em outras foram achados os dois retratos do coronel Clodoaldo 
e dr. Fernandes Lima, sob um montículo de barro fedorento e 
alumiado por quatro velas de sebo. 
 
E quando nenhum outro serviço houvessem prestado esses 
destimidos que despresando a superstição, penetraram nesses 
negros e immundos covis, livraram toda cidade de infernal 
batuque e do perigo [...]. 

 
Tem sido uma “limpa” de varredor meticuloso a do povo com os 
“restos” do Euclides! Essas sobras são as “políticas” e o 
“xangô”, onde elle reinava absoluto, tinha poderio, “corôa” e 
throno. O throno deveria ser alguma “pedra branca”, como os 
seus “santos” de que elle era pai; a “corôa”, vista por muita 
gente – era uma espécie de capacete bárbaro, usado por 
histriões de feiras baratas! 
 
Mas...parabéns ao povo que teve esse bello movimento de 
afastar para longe esses “noitibós” agoureiros, perturbadores 
do socego público! Vão-se, “restos” do Euclides e sua “raça” 
diabólica! 
 
Depois de escripto o que a hifica tive o praser e...a vergonha 
de ver o “capacete”, do pai-santo Euclides, espécie de elmo 
romano cheio-de-contas, e mil outras quinquelharias, rosários, 
uma espécie de foice com dois gumes, maracás, boneco 
africano negro, - com o qual Euclides se abraçava supplice 
implorando mais um anno de governo; - um grande chifre 
vermelho, uma espécie de macaco n’um galho desfolhado de 
goiabeira; um espelho com búzios e mil outras porcarias e 
fetiches que envergonham a humanidade e só se 
comprehendem entre as cubatas africanas onde os chefes 
nagôs trocavam os filhos, mulheres, tudo, - pela “agudo fogo”!  
 
 

Do Jornal de Alagoas, de 6 de fevereiro de 1912, p. 1: 
 
 
Há muitos dias, da a natural revolta contra todas essas 
patifarias, directa e ostensivamente affagadas e protegidas 
pelo Sr, Euclides Malta, procurávamos conhecer de perto 
esses meandros de bruxaria [...]. 
 
O medo do “santo” e o receio de que amanhecesse á sua porta 
uma dessas galinhas pretas, toda cheia de cabellos, acaçás, 
vinténs, alfinetes e pintos vivos, detinha nosso companheiro 
uma attitude de guerreiro abatido [...]. 
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Nuns bancos de madeira tosca e denegrida estavam quatro 
pretos, de vestes grotescas e bolorentas, ostentando cada qual 
um adulfo, espécie de barrica com uma das bocas forrada de 
pelle de animaes – o instrumentos indispensável ás festas e o 
qual tangiam desordenadamente com as mãos retintas e 
calosas. 

 
Eram restos, vestígios ainda dessas sombras negras – azas de 
noitibós, que turvam a limpidez do céo de Alagoas! 
 
 

Das páginas do Jornal de Alagoas, de 7 de fevereiro de 1912, p. 1: 
 
 

No momento em que o populacho invadio a casa, onde os 
cânticos desafinados e o infernal batuque haviam terminado 
para dar logar ao mysterio da feitiçaria, a preta, tresandando a 
azeite de dendê, acabava de fazer uma declaração importante. 

 
Lá estavam, garbosos, na sua fealdade de obra mal acabada. 

 
 

No Jornal de Alagoas, de 8 de fevereiro de 1912, p. 1: 
 
 

[...] o governo da oligarchia, que tudo canalhou em Alagoas, 
transformou “pêji” dos pretos em antro de immundo de 
feitiçaria, em foco repellente de prostituição, incrementando e 
multiplicando essas casas de bruxaria e perdição. 

 
Era o “pêji” dos sacrifícios humanos, dos mysterios da carne, 
onde uma vez por mez, era uma “filha de santo” na flor da 
idade, sacrificada a “ali babá”. O idolo da animação e do 
prazer. 

 
[...] e a negra “mãe de santo” modulando sorizos de megera, 
olhares esgazeados de víbora saciada, correu com a mão o 
reposteiro [...]. 
 
Depois foram todos para o quarto da feitiçaria e, deante do 
“pêji” uma grande panella ardia sobre um fogo vivíssimo, tendo 
a ferver, em uma mistura de feiticeiro, sapos, pintos, cabellos, 
pedras, azeite de dendê, umas pequenas fructas semelhantes 
á cólla e outras iguarias. 
 
 

Aí está a assombração que a Coleção Perseverança carrega, postulada 

pelo Jornal de Alagoas, estendida do senso comum dos ditos cidadãos cristãos 

alagoanos. Estes, com o medo do que consideravam magia negra, tinham em 

mente que o sossego das ruas e a imagem de conservadores estavam 
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ameaçados pela aparente hegemonia de africanos e afrodescendentes que se 

dispersavam pelos bairros de Maceió.  

Os negros notadamente mudaram a paisagem urbana; onde somente se 

viam homens de terno e gravata e mulheres com sombrinhas e saiotes ao 

estilo belle époque, agora se misturava com “homens de cor”, livres e lutando 

pelo seu espaço. Aquela transformação era vista como o retrato e o cheiro da 

“podridão”, da “inhaca” que o continente africano exportara. Certamente, o 

pensamento doentio e discriminador insistiam no discurso de que a pele escura 

era a própria escuridão e tudo que estivesse relacionado à sua existência era a 

configuração do que não tem uso, nem sentido para a sociedade que 

promulgava a religião oficial do Estado, era este o pensamento que pairava 

pós-abolição. 

Vejamos, então, que as peças apreendidas eram a representação da 

higienização, como se as ruas tivessem sido lavadas e as “tralhas” dos 

terreiros recolhidas para um porão. Lá, concentrar-se-ia toda a sujeira e fetidão: 

“[...] objetos de macumba e candomblé, objetos próprios para fazer o mal, ebó 

(embó); [...] associados à falsificação, à sujeira e ao erotismo [...]” (MAGGIE, 

1992, p. 260-262). 

O assombro tornara-se visível, saíra dos terreiros para o museu, estava 

na plástica e na forma como os objetos eram confeccionados e usados. Estava 

não somente nas palavras que enfatizavam o medo, mas, na escultura 

banhada de óleo e sangue, no chicote com cabelo, no símbolo do orixá, na cor 

de uma coroa, no brilho do tecido que reveste um capacete, nas miçangas e 

búzios que adornam muitas das peças. Sendo assim, o medo instaurou-se e 

aquelas “cascas sujas”, passaram a ser o principal motivo para serem 

enjeitadas e esnobadas. Certamente, era a noção do controle do “mal” e da 

limpeza da cor que “escurecia” o estado que almejava ares europeus. 

É nesta “sujeira”, na “podridão” que tanto incomodou e ainda incomoda 

quem olha para os chamados objetos “primitivos e etnográficos”, que nos 

apropriaremos do ideal de estética assombrada, conceito que nos ajudará a 

desenhar e arrematar, no entremeio do visível e invisível, as memórias 

incrustadas na Perseverança. Adiantamos que o assombro que vem do medo e 
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da repulsa aos materiais, será visto por diferentes perspectivas, dentre elas, 

como potencial artístico. Potencial este sinalizado por Maria Graham41, em 

visita ao Museu Real carioca, em 1823: 

 

As curiosidades africanas são pouco mais bem conservadas 
[do que as indígenas], mas algumas delas são do tipo muito 
interessante. Uma muito notável é um traje real feito de tripas 
de boi [...], cuidadosamente limpas e secas, como fazemos 
bexigas [bladders]. São então abertas longitudinalmente e as 
peças cozidas umas às outras; cada costura é feita com 
penachos, ou antes, franjas de penas púrpura, de modo que a 
vestimenta é leve, impermeável à chuva e altamente 
ornamental por suas ricas bandas coloridas. Há uma outra, 
feita inteiramente de ricas plumas azul mazarino; um cetro 
muito engenhosamente lavrado, com penas escarlate, e um 
barrete de casca de madeira, com uma longa ponta projetada 
para frente, e uma quantidade de plumas e pêlos atrás, 
ornamentados com contas. Além de todas essas coisas, há o 
trono de madeira de um príncipe africano, belamente esculpido. 
Eu gostaria, já que a situação do Brasil é tão favorável para 
colecionar trajes africanos, que houvesse uma sala apropriada 
a essas coisas, tão curiosas para a história do homem. 
(GRAHAM apud SELA, 2008, p. 23). 
 
 

Falar em estética e assombração é, antes de tudo, pensar que a 

primeira agrega um conjunto de signos e valores referidos à concepção de 

pertencer a um espaço e tempo. Neste aspecto, as palavras de Bourriaud 

(2009, p. 149) parecem direcionar o caminho da nossa compreensão:  

Uma noção que diferencia a humanidade das outras espécies 
animais. Enterrar seus mortos, rir, se suicidar são apenas os 
corolários de uma intuição fundamental, a vida como forma 
estética, ritualizada, concretizada como forma. 
 
 

É evidente que essa estética está atrelada a um pensamento cultural e 

social que se constitui na construção de formas e representações. Quanto ao 

assombro, está arraigado no silêncio, no escuro, na reclusão, no sótão, no 

                                                           
41 Maria Dundas Graham Callcott (Papcastle, 19 de julho de 1785 — Kensington Gravel Pits, 28 
de novembro de 1842), mais conhecida no Brasil como Maria Graham, foi uma pintora, 
desenhista, escritora e historiadora britânica. Esteve no Brasil em três ocasiões, sendo uma 
delas como acompanhante da Família Real, incluindo a Princesa Leopoldina e Dom Pedro I 
(SELA, 2008). 
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trauma; Contudo, evidencia-se pelo pavor, pelo que aparenta ser estranho, 

fedido, poluído e sem importância, aquilo que está sob a sombra, esquecido, 

oculto, coberto, que espanta, assusta e atemoriza. 

Juntando tais conceitos, aqui prolongamos nossa observação trazendo 

para o debate Vieira Costa (2014), que constrói o conceito de arte assombrada 

na perspectiva da exclusão, da arte feita nas margens e da sobrevivência, na 

arte contemporânea, das formas produzidas por índios e afro-brasileiros, 

especificamente na região amazônica:  

 

O que pretendo afirmar na estética assombrada é, por um lado, 
que a mesma possibilita sobrevivências, Não apenas de 
elementos visuais relacionados a populações tradicionais 
amazônicas, mas principalmente a sobrevivência de discursos 
e comportamentos. (VIEIRA COSTA, 2014, p. 123). 
 
 

A estética assombrada formulada por este autor aproxima-se de nossas 

concepções em seu sentido ampliado, ao tempo em que delineamos que a 

estética da Coleção Perseverança está centrada na ideia do sobrenatural e 

fantasmagórico dos materiais - o que representa a magia e o feitiço maléficos 

formulados pelo Jornal de Alagoas. 

O assombro que aparenta assustar, dentro desta concepção, passa a 

ser alteridade daquilo promulgado sem função e expressão, torna-se 

“conteúdo, forma e contexto” (VIEIRA COSTA, 2014, p. 123). Assim, num 

intenso mergulho, olhando, identificando e fazendo conexões entre as 

simbologias, as representações religiosas e cotidianas, veremos que cada 

material, cor e substância têm uma razão para serem utilizados desde a 

concepção até o ritual de sacralização.  

É preciso, antes de tudo, compreender que a estética assombrada é 

expressa não somente no contexto brasileiro, mas é intrínseca à arte africana. 

Foi construída como prática cultural de vivências e de culto. Está nos gestos, 

nos adereços e nas casas de todos os grupos étnicos africanos, sejam os mais 

isolados ou não. Esta assombração, a qual chamamos de estética, é muito 

mais do que aquilo que está visível; está no vivido, sentido e compartilhado do 

ser africano, afro-brasileiro e, de certo, afro-alagoano. 
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Olhando a Coleção Perseverança, agora de posse da estética 

assombrada como expressão artística e de memórias de vida, passaremos a 

compreendê-la sobre o viés do feitiço e da magia imersos no sagrado. Ambos, 

feitiço e magia, sedimentados na perspectiva da forma, naquilo que os fazem 

existir e está na essência dos objetos, sobreviveram às fogueiras e à patifaria 

do Quebra de 1912. Aparentemente apagados para a sociedade cristã 

alagoana e os homens incautos da Liga dos Combatentes, permanecem vivos 

até hoje, pois, não se tratam de algo palpável e manipulável, mas de signos e 

representações inerentes ao conhecimento religioso do artista de terreiro. 

Neste ínterim, quando pensamos em sobrevivência da magia e do feitiço, 

imediatamente nos vêm as palavras de Didi-Huberman (2013, p. 55) retomadas 

de Warburg: 

 

[...] sobrevive, em termos sintomais e fantasmais, à sua própria 
morte: desaparece num ponto da história, reaparece muito 
mais tarde, num momento em que talvez não fosse esperada, 
tendo sobrevivido, por conseguinte, num limbo ainda mal 
definido de uma ‘memória coletiva’. 
 
 

Soam, neste trajeto, que o silenciar em que colocaram os objetos vindos 

do Quebra do Xangô não apagou as formas visuais e, tampouco, as memórias 

que se tratam de configurações de histórias, de tempos e personagens. O 

feitiço e a magia sempre estarão em meio à feitura e sagração dos adornos, 

das esculturas e das insígnias dos rituais, destinados ao que é feito e para o 

que funcionam, guardadores de segredos, carregando o sentido do 

encantamento: 

 

[...] a ocultação, em vez de ser um obstáculo, facilita a 
apropriação de novos elementos, os quais aparecem como 
mais secretos, mais ocultos, mais fundamentais, escondidos 
num nível mais profundo de conhecimento. O ato ou evento de 
encontro com esses elementos, na qual o segredo é revelado, 
confere a eles um poder excepcional. (SANSI, 2008, p. 129).  
 
 

Apontemos, então, para estes fantasmas, para esta magia, para esta 

assombração, que também nos levará ao artista afro-alagoano. Logo, 
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pensemos que a estética assombrada é mais um indício de sua identidade, 

onde ele, o artista, se revelará através dos materiais e das técnicas de feituras. 

Consoante ao sentido, selecionamos algumas das peças da coleção com o 

intento de identificarmos os materiais assombrados e, a partir deles, 

compreender alguns dos seus significados. 

A primeira peça é um bastão cerimonial, também conhecido como 

xaxará de Omulu, orixá da cura e das doenças. A peça pode ser usada tanto 

no peji ou integrar o traje desse orixá. Chama-nos a atenção a riqueza de 

detalhes e a quantidade e variedade de materiais utilizados na composição, 

além dos bordados, amarrações, colagens e mistura de cores.  

É comum que os bastões sejam fabricados com taliças de dendezeiro, 

ajustados e amarrados por barbante e cobertos por tecido diversos, neste caso, 

o algodão vermelho. 
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Figura 53 - Bastão cerimonial. Taliças de dendezeiro, algodão, contas e búzios, 56 x 11 cm.  

Fonte: Acervo IHGAL. 
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No primeiro recorte, cabo do bastão, há aplicações de miçangas de vidro 

pretas e vermelhas, que também representam as cores de Omolu; em número 

menor, algumas voltas de miçangas transparentes, azul, verde e amarela. Todo 

o cabo é envolto por búzios.  

 

 
Figura 54 - Detalhe do cabo do bastão. 

Fonte: Acervo IHGAL. 
 

A parte de cima é composta por uma base de ferro, coberta por pelúcia 

vermelha, onde se sustentam penas de papagaio em tons de verde e vermeho 

que, pelo tempo, apresentam deterioração. Em torno do conjunto de penas, 

presas por cordão vermelho, há três linhas de búzios, contendo, cada uma, 
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sete búzios, número que representa o Omulu Obaluaê42, do vodum Zagpata, ou 

Arifomã (LODY, 1985). 

 
Figura 55 – Detalhe do topo do bastão. 

Fonte: Acervo IHGAL. 

                                                           
42 Seus iaôs dançam inteiramente revestidos de palha da costa. A cabeça também é coberta 
por um capuz da mesma palha, cujas franjas recobrem seu rosto. Em conjunto, parecem 
pequenos montes de palha, em cuja parte inferior aparecem pernas cobertas por calças de 
renda e, na altura da cintura, mãos brandindo um xarará [...] (VERGER, 2018, p. 222). 
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O meio do xaxará é composto por uma roda de ferro com sinais de 

ferrugem. A peça foi pintada em vermelho e, em seguida, contornada por tecido 

na mesma cor. Sobreposto ao tecido, há várias voltas de miçangas nas cores 

vermelha e amarela, alternadamente. O detalhe é finalizado com uma volta de 

búzios. 

 

 
Figura 56 – Detalhe do meio do bastão. 

Fonte: Acervo IHGAL. 
 

 É importante destacarmos que o xaxará tem como função simbólica 

atrair a cura e espantar as doenças. Neste sentido, entendemos que a estética 

assombrada da peça é também extensão do comportamento de Obaluaê, 

informado por Thompson (2011, p. 74): 

 

O Ifá nos conta que, quando enraivecido, Obaluaê pega sua 
vassoura especial e espalha sementes de gergelim (yamoti) na 
terra diante dele e depois varre as sementes em círculos que 
se ampliam seguida e gradualmente. Quando a vassoura toca 
a poeira e esta começa a subir no ar, as sementes, como 
marcas em miniatura da varíola, montam no vento com seus 
poderes aniquiladores: a força de uma epidemia de varíola é 
desse modo disseminada. 
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Há cinco cetros, espécies de chicotes, relacionados pelas cores à Iansã 

e que estão dentre as peças que apresentam “materiais estranhos”. Segundo 

Lody (1985), os chicotes são também conhecidos como espanadores, Odé, 

eruexins e eruqueres e podem ser relacionados a Oxóssi.  

Acreditamos ser uma composição simples, que segue a mesma forma 

da peça descrita anteriormente, porém seu diferencial está nos cabelos 

acoplados na parte superior. 

 

 
Figura 57 - Eruexins. Algodão e rabo de boi, 23 cm. 

Fonte: Acervo IHGAL. 
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   O cabo do chicote é composto por bolas de algodão, amarradas por 

cordão branco e revestidas por tecido vermelho, desbotado e rasgado pelo uso 

e tempo. No topo, os fios aparentam cabelos humanos, porém, o mais provável 

pela textura, é que seja um rabo de boi. 

 
Figura 58 - Detalhe do topo do chicote com rabo de boi. 

Fonte: Acervo IHGAL. 
 

Quanto à manifestação da estética assombrada, em Oiá/Iansã e em 

Oxóssi, apoderamo-nos de dois relatos que expressam essa miscelânea entre 

os materiais e funcionalidade deles nos arquetipos dos seus donos. O primeiro 

vem de Pierre Verger; e o segundo de Robert F. Thompson: 

 

Oiá, mulher corajosa que, ao acordar, empunhou um sabre. 
Oiá, mulher de Xangô. Oiá, cujo marido é vermelho. Oiá, que 
embeleza seus pés com pó vermelho. Oiá, que morre 
corajosamente com seu marido. Oiá, vento de morte. Oiá, 
ventania que balança as folhas das árvores por toda parte. Oiá, 
a única que pode segurar os chifres de um búfalo. (VERGER, 
2018, p. 175). 
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Thompson (2011, p. 70), em relação a Oxóssi: “Quando esse homem de 

musculatura definida se torna uma sombra, tudo que permanece é seu espanta 

moscas (iruquerê), sua flecha (ofá) e seu arco (orun) de caçador”. 

O próximo objeto trata-se da representação de Xangô, segundo 

afirmações de Lody (1985). É uma escultura totalmente em madeira, de braços 

articuláveis e boca incisada, onde o artista preservou a cor da madeira. O brilho 

que enxergamos é devido ao banho de óleo de dendê e sangue, prática de 

sacralização, comumente realizado nos rituais.  

 
Figura 59 - Escultura Oxê de Xangô?. 26 x 6 cm. 

Fonte: Acervo IHGAL. 
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Apesar da ação do tempo, ainda é notável as camadas dos líquidos 

sobre o corpo da escultura e o pouco cheiro de óleo de dendê. Essa peça nos 

intriga por algumas motivos, pois há algo de assombrado em sua história. Um 

deles está relacionado com a afirmação de Lody, que em sua descrição no 

catálogo de 1985, acredita ser a peça referida a Xangô. O segundo, é a curiosa 

forma de um fálico que é introjetado na parte de trás, ao tempo que serve de 

bastão para ser segurado (a parte da base que apoia a peça, provavelmente foi 

acoplada pelo IHGAL, para mantê-la em pé). 

 
Figuras 60 e 61 - Lateral da escultura feminina sentada sobre um falo; Exu, bastão de madeira, 

peça africana. 
Fontes: Respectivamente, Acervo IHGAL; Acervo do  Brooklyn Museum. 

 

Dentro desta perspectiva, inquieta-nos tal afirmação ser esta escultura 

alusiva ao orixá Xangô:  “Decisivamente é um Oxê antropomórfico, exibindo 

fios de miçangas na cor branco-leitosa, provavelmente relação de uma 

qualidade de Xangô com o orixá Oxalá” (LODY, 1985, p. 42). 

Andrade (2015), no livro Legba: a guerra contra o Xangô em 1912, 

acrescenta que a escultura é também representação de Nanamburucu, mãe e 
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símbolo de fertilidade43, e que a presença dos fios de miçangas brancas é a 

manifestação da associação das duas deusas-mães, Iemanjá e Nanã, ou 

apenas uma, com Oxalá. Em seguida, o autor ainda menciona que a escultura 

pode se tratar de uma representação de Ogum ou Oxum. 

  
Figura 62 - Detalhe das costas da escultura feminina sentada sobre um falo. 

Fonte: Acervo IHGAL. 
 
                                                           
43 “Artur Ramos preferiu a Anambucuru e relatou que as deusas-mães nos chegaram ao Brasil 
por intermédio de Iemanjá. Encontramos: Nana Boukou, Bluku, Buluku, Buruku, Bruku, que é 
entidade africana andrógina, venerada na Nigéria, Togo, Benim e Gana; mata a quem procura 
fazer o mal ao próximo, determina a amputação dos ladrões; confere às mulheres fecundidade. 
É a divindade maior da cidade de Abéokouta. Foi introduzida no Daomé por meio da rainha 
Wandilé ou Hwangele que foi esposa do rei do Daomé Akadjá e mãe do rei Tegbésou. Ela 
implantou no Daomé os vodous mais importantes: Agé, Ayido Wédo, Dan, Hévioso, Legba, 
Lisa, Mawou, Ogoun, Sakpata, Soo e Fá. Ela também foi transformada em um voudou na 
cidade de Ouidah ou Uidá, Ajudá, Whidah, Ouidá, Hweda” (ANDRADE, 2015, p. 150). 
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Procuramos identificar em quais elementos os autores se basearam, 

mas não encontramos informações que sustentem suas análises, somente pelo 

teor símbólico. Contudo, surgem os questionamentos, pensando de onde 

surgiram os apontamentos: será somente pelo colar de miçangas brancas ou 

se pelo furo aparente em cima da cabeça, onde Lody afirma ter existido um oxê 

de Xangô, principal símbolo do orixá? É possível tal afirmação?. Confessamos 

que com esse emaranhado fica difícil apontarmos qual deles está correto, não 

somente pelos indícios analisados, mas pelas histórias que cruzam a escultura. 

Em meio a este assombramento, que não nos revela algo preciso, 

poderíamos também afirmar que a escultura estaria relacionada com Exu 

Legba, nome que foi fortemente anunciado pelo Jornal de Alagoas e destinado 

ao governador Euclides Malta, por isso preservada pela Liga. Exu, Leba, é  

“orixá que está sincretizado com o Diabo” (VERGER, 2018, p. 85).  

Para Verger (1999), Exu é um orixá de múltiplos e contraditórios 

aspectos, dificultando assim uma definição coerente. Como orixá, Exu veio ao 

mundo com um porrete fálico (ogò), tendo como propriedade a capacidade de 

transportá-lo a centenas de quilômetros e de atrair, por seu poder magnético, 

objetos situados a distâncias igualmente grandes. 

O furo da cabeça, apontado por Lody como oxê, nesta acepção, poderia 

ser uma espécie de faca, rabo de cavalo que se projetava do meio da cabeça 

para trás (WESCOTT, 1962). Quanto ao gênero feminino, pela escultura 

apresentar seios e traços bastantes característicos, não comumente a Exu ser 

visto, Verger (1999, p. 34) nos esclarece: “Lẹgba é dos dois sexos”. 

É em Cunha (1983) que a informação de Verger completa-se e passa a 

evidenciar, mais ainda, nossa hipótese. Cunha aponta que existem dois tipos 

de representação plástica de Exu entre os nagô-iorubá. Uma se organizou em 

torno de um monte de laterita ou lama escura. Tais montículos encontram-se 

nas cidades, no santuário principal de Exu e em cada mercado. Esses altares 

têm, por vezes, uma vaga configuração de rosto humano feito de cauris 

(búzios) incrustados. Outro grupo de esculturas encontra-se sobretudo nas 

cidades nigeriana, onde sua divindade chama-se Exu-Elegbá, Elegbará ou 

Legbá Daomeano. São, em geral, estatuetas de personagens masculinos e 
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femininos, cujo traço mais característico é a cabeleira longa e recurvada para 

trás e sempre pintada de preto. A masculina porta, via de regra, algo 

recobrindo as partes sexuais. Quanto à feminina, encontra-se em geral 

ritualmente despida.  

A fim de refletirmos sobre a imagem de Exu, deixamos o poema Exu 

para Jorge Amado, escrito por Mário Cravo Júnior, em 1993, que nos permite 

compreender a estética assombrada que acompanha a história do orixá e a 

pathos da escultura analisada: 

 

Não sou preto, branco ou vermelho. 
Tenho as cores e formas que quiser. 
Não sou diabo nem santo, sou Exu! 
Mando e desmando, 
Traço e risco 
Faço e desfaço. 
Estou e não vou. 
Tiro e não dou. 
Sou Exu. 
Passo e cruzo. 
Traço, misturo e arrasto o pé. 
Rodo, tiro e boto, 
Jogo e faço fé. 
Sou nuvem, vento e poeira. 
Quando quero, homem, mulher. 
Sou das praias, e da maré. 
Ocupo todos os cantos. 
Sou menino, avô, maluco até. 
Posso ser João, Maria ou José. 
Sou o ponto do cruzamento. 
Durmo acordado e ronco falando. 
Corro, grito e pulo. 
Faço filho assobiando. 
Sou argamassa. 
De sonho carne e areia. 
Sou a gente sem bandeira, 
O espeto, meu bastão. 
O assento? O vento! 
Sou do mundo, nem do campo, 
Nem da cidade. 
Não tenho idade. 
Recebo e respondo pelas pontas, 
Pelos chifres da nação 
Sou Exu. 
Sou agito, vida, ação. 
Sou os cornos da lua nova 
A barriga da rua cheia! 
Quer mais? Não dou, 
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Não tô mais aqui. 
 

(Salvador, 17 de maio de 1963). 

 

A inquietação a respeito da representação da escultura, decerto passou 

a ser o assombro sobre a identidade do orixá. Dentre as evidências e as 

informações baseadas em estudos apontados, para não caírmos no devaneio 

de informar somente com elementos hipotéticos, preferimos colocar nossa 

argumentação no campo de mais uma possibildade e seguir nossa concepção 

sobre a identidade de um orixá incerto, visto que temos ciência de que muitas 

das peças da Coleção Perseverança passaram por tranformações desde a 

retirada nos terreiros e, certamente, no referido caso, fica impossibilitado uma 

informação definida.  

Apontar esse assombramento como potencial artístico, a partir de 

elementos visíveis, têm nos exigido olhar para a Coleção Perseverança de uma 

outra forma, onde o que antes parecia não se revelar, ou aquilo que não nos 

era evidente, agora salta aos olhos e nos  expressa outras circunstâncias. Ao 

nosso ver, a estética assombrada, ou esse estranhamento que se configura 

também pelo cheiro, material ou procedência, só agrega e potencializa a 

coleção, em seu sagrado e em suas memórias; sem o assombro,  o artista afro-

alagoano não seria capaz de luzir seu conhecimento, nem de marcar sua 

assinatura; é no assombramento dos objetos dos xangôs que, sem dúvidas, 

paira a magia que os colocam no campo do artístico, sendo únicos, misteriosos 

e passivos de muitas interpretações. 

No sentido estético, gostaríamos que a partir daqui nosso leitor olhasse 

para esta assombração como uma resposta contundente e agressiva do afro-

alagoano ao que por séculos, em todos os contextos até aqui já apontados, foi 

mantido sob a sombra da maldade, do apagamento, da exclusão e do 

silenciamento. Propomos o exercício de juntos olharmos para estes 

“estranhamentos” e deles levantar a poiesis intrínseca à visagem, ao oculto, ao 

mistério, aos fantasmas e ao etéreo, naquilo que em nada tem de assustador, 

mas, de encantamento, virtude e verdade. Aquilo que, sobretudo, é poesia, 
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registro do religioso, toque e manipulação das mãos calejadas do afro-

alagoano.  

Pedimos que a sequência de imagens, apresentada a seguir, seja 

apreciada em seus pormenores. Desses, foquemos nos detalhes, no que deles 

podemos tirar e em quais possibilidades este “ser estranho” apresenta-se como 

poética, documentos plásticos, rastros de feitura, memórias do que foi vivido, 

onde, enxergando este estranho, a imaginação permitir-nos-á desenhar a 

imagem do artista de terreiro, produzindo em meio aos batuques e em meio a 

tantas paisagens, vislumbradas e tão bem definidas por Bezerra (2014, p. 9), 

em seu Manifesto sururu: 

 

[...] deixando fluir em mim as memórias das escritas alagoanas, 
das escritas de suas cores e sons, de personagens esquecidos 
e de eventos de origem soterrados, doloridos e esquecidos e, 
[...] deixando fluir paisagens e coisas de negros, memórias e 
imagens. 
 

 
Figura 63 – Detalhe da escultura de Xangô. Madeira, 34,5 x 6 cm. 

Fonte: Acervo IHGAL. 
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A imagem acima, um detalhe da escultura de Xangô, uma peça 

deformada, quebrada por homens que invadiram os terreiros de Tia Marcelina, 

Chico Foguinho e tantos outros. Provavelmente, “santo aleijado”, a que foi 

achada na Rua Pernambuco Novo”, pelos jornalistas do Jornal de Alagoas na 

noite do quebra-quebra, e levada para a sede da Liga. Nela, há o cheiro do 

ritual, a cor do óleo, do sangue, que juntos, transmitem-nos a capacidade do 

escultor em formar a representação do santo a partir da madeira. A deformação 

da imagem, que não é defeito,  entrega-nos o quão preciso e sensível era o 

artista afro-alagoano.  

 
Figura 64 – Detalhe da escultura ritual. Madeira, 39 x 9 cm.  

Fonte: Acervo IHGAL. 
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A escultura anterior é mais uma que aparece banhada por óleo de dendê 

e sangue, onde ainda há o excesso dessas substâncias que pelo tempo 

pararam de escorrer. Agora são somente indícios de uso, camadas que 

revelam onde a sacarlização virou estética, é marca do sagrado silenciado. É 

uma imagem que apresenta a ação do quebra-quebra, assim como o tridente 

de Exu, feito de ferro batido com uma esfera de madeira acoplada, 

aparentemente peça de um mobiliário, na base, que certamente foi arrancada 

na invasão. 

 
Figura 65 - Tridente de Exu. Ferro batido e madeira envernizada, 39,5 x 28,5 cm. 
Fonte: Acervo IHGAL. 
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Agora é o ferro moldado, o prato queimado, a ação do tempo, o resto do 

ritual. É uma peça com forte significado, onde a imagem do fogo parece saltar 

aos nossos olhos. Uma peça que resiste ao tempo e nos expressa, através do 

desenho da cruz, o sincrético, a mão precisa do negro na fabricação de peças 

de ferro, na prática da soldagem e na reutilização de materiais. A composição é 

uma prova da organização dos terreiros e da relação do artista negro com a 

religião católica. 

 
Figura 66 - Peça de assentamento. Lata reciclada e ferro, 14 x 20 cm.  

Fonte: Acervo IHGAL. 
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Figura 67 - Galinha d’Angola. Madeira e feltro, 6 x 11 cm.   
Fonte: Acervo IHGAL. 

 

A peça acima não é somente um animal esculpido, usado nos rituais, é a 

forma precisa de um elemento da natureza que se incorpora à estética dos 

terreiros. As lascas de madeira dão lugar ao desenho das penas, enfatizadas 

pela pintura. A cor é forte e significativa. Há a ardência dos tons quentes e a 

leveza das pinceladas simples que denotam o cuidado na modelagem e 

acabamento. A ação do tempo e do Quebra do Xangô estam presentes, 

através do desbotamento da tinta, que levemente se esvai, e da ausência de 

uma das pernas da galinha. 
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A próxima imagem é de uma peça extremamente representativa, 

símbolo do orixá Xangô. Não se trata meramente da representação de um 

chifre, mas de um elemento natural, provavelmente adquirido em algum 

abatedouro, recoberto por tecido de algodão vermelho, já desbotado. 

‘  
 

Figura 68 - Chifre. Chifre de boi, algodão e búzios, 67 x 28 cm.  
Fonte: Acervo IHGAL. 

 
 

É nítido o capricho do artista ao aplicar os búzios, seu cuidado na 

costura e no acabamento. A coposição da peça é destacada pelo bordado, a 

forma como os búzios foram aplicados e o efeito visual proposto. Certamente, 

era um artista habilidoso, criativo e conhecedor de técnicas diversas. 

 A delicadeza do trabalho permite-nos a reflexão sobre o lugar do 

assombro, gerado pela polícia, noticiários e intelectuais, nestes objetos ditos de 

feitiçaria. Um assombro maldoso, com ânsia em diminuir o real sentido da 

estética sagrada. Pensemos, então, que estes tantos detalhes e sutilezas, que 

são peculiares ao senso criativo do artista afrorreligioso, apagam todo o 

enunciado escuro que rotula, não só a Coleção Perseverança, mas todas as 

coleções que se formaram de apreensões. Este chifre, por exemplo, em sua 

plástica, representa essa possibilidade de olharmos para as “bugingangas” e as 

ver como objetos de arte, que precisam ser apreciados e compreendidos em 
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diversos contextos, dentre eles, o potencial artístico do africano e 

afrodescendente no Brasil, naquilo que está além da arte pela arte. 

 
 

 
 

Figura 69 - Coroa de Xangô. Papelão e algodão, 17 x 28 cm. 
Fonte: Acervo IHGAL. 

 
 

Uma coroa montada sobre uma base de papelão, recoberta por tecido 

veludo azul, desbotado pelo tempo, recebe o emblema de um orixá, Xangô, 

bordado com linha dourada. As linhas que sutilmente desenham as folhas, as 

flores, a cruz e o machado, expressam mais uma técnica de domínio do artista 

afro-alagoano. Ao olharmos para os contornos, identificaremos a preocupação 
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com o acabamento e com a representação simbólica do ritual. Lody (1985) e 

Andrade (2015) afirmam também ser uma peça referente à Iansã. 

Esperamos que a breve análise dos detalhes, apresentados 

anteriormente, como indícios para outras leituras, torne-se a visada para 

aprofundarmos e contextualizarmos, ainda mais, a estética assombrada como 

elemento artístico.  

Silva (2007, p. 123) aproxima-nos do universo assombrado em que 

produziu o artista de terreiro e, com suas palavras, mostra-nos que a gênese 

da estética dos objetos é um contínuo construto e compete ao artista somente 

revelá-la: 

 

Um artesão ao esculpir na madeira um oxê (machado) de 
Xangô, que depois será sacralizado pelo banho de folhas, não 
atribui anima (alma) a algo supostamente inanimado. Antes 
atua sobre a forma e o conteúdo de um objeto já divino na 
natureza (a própria árvore) ressaltando-lhes sua expressão 
sagrada. E como tudo na natureza possui axé (força vital), ele, 
artesão, ao lidar com ela, é apenas um agente da 
transformação. Por isso os próprios deuses também eles são 
artesãos como o ferreiro Ogum, o oleiro Oxalá e a grande 
cozinheira Oxum. 
 
 

A citação de Silva abre-nos mais uma ponte. É momento de teorizarmos 

as circunstâncias que levaram esse artista a manipular os materiais, cores e 

substâncias em seu processo, sem perder a ideia de que todos eles estão 

intrínsecos com questões espirituais, códigos e vivências internas aos terreiros. 

Isso muito explica o porquê da estética assombrada ser um elemento de arte, 

ela carrega uma condição que a faz ser única, composta pela emoção do 

sagrado. Notadamente, essa forma de ser se estabelece, primeiramente, entre 

artista e matéria-prima; em seguida, entre objeto e ritual; e depois, entre objeto 

e exposição.  

Nesta acepção, passaremos a falar de um axé, a força vital presente nos 

materiais e suportes, sejam eles de cunho natural, como evidenciou Silva 

(2007), ou de sacralização que, porventura, tornam-se o grande diferencial e 

fundamento da arte afrorreligiosa. Deste modo, nossos próximos apontamentos 

serão embasados na pesquisa de Juana Elbein dos Santos (2012), Os nagô e 
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a morte, que facilitará a decodificação de muitos detalhes existentes nas peças 

da Coleção Perseverança, principalmente as cores dos materiais e os sentidos 

que elas carregam. De partida, a autora nos afirma a função do conceito de 

estética para o artista de terreiro, “ele é utilitário e dinâmico” (SANTOS, 2012, 

p. 51), e para isso, entende que os objetos que carregam o sagrado, os dos 

altares (peji) ou os que paramentam os orixás, comportam aspectos de teor 

artístico que integram um complexo ritual: “A manifestação do sagrado se 

expressa por uma simbologia formal do conteúdo estético” (SANTOS, 2012, p. 

51). 

Fundamentada na categorização do sistema Nagô, baseada nas cores, 

Santos (2012) descreve um sistema analítico para interpretarmos como os 

materiais utilizados pelos artistas estão sempre relacionados com o ser 

sagrado, o axé. No caso, é preciso pensar que, ao produzir, o artista deveria ter 

conhecimento de tais simbologias e de como sua estética, dentro desse 

complexo sistema, tornar-se-ia sagrada. Era uma estética que já nascia 

destinada para alguma função. 

 

O asé é contido numa grande variedade de elementos 
representativos do reino animal, vegetal e mineral quer sejam 
da água (doce e salgada) quer da terra, da floresta, do “mato” 
ou do espaço “urbano”. O asé é contido nas substâncias 
essenciais de cada um dos seres, animados ou não, simples 
ou complexos, que compõem o mundo. (SANTOS, 2012, p. 
42). 
 
 

Dessa forma, a autora completa que os elementos que carregam o axé 

estão agrupados em três categorias: sangue vermelho, sangue branco e 

sangue preto. O vermelho compreende o reino animal: corrimento menstrual, 

sangue humano ou animal; reino vegetal: o epo, azeite de dendê, o osùn44, pó 

extraído do Pterocarpus Erinacesses, mel e sangue das flores; reino mineral: 

proveniente do cobre e bronze (SANTOS, 2012). 

                                                           
44 Todas as palavras, referentes ao vocabulário religioso para descrever os elementos do axé, 
foram mantidas por Juana Elbein dos Santos (2012), na estrutura etimológica Yorubá. 
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Em relação ao sangue branco, temos no reino animal: o sêmen, a saliva, 

o hálito, as secreções e o plasma (particularmente o do ìgbín, caracol); reino 

vegetal: a seiva, o sumo, o álcool e as bebidas brancas extraídas das 

palmeiras e de alguns vegetais, o iyérosùn, pó esbranquiçado do iròsùn 

(Eucleptes Franciscana), òrí e manteiga vegetal (shea-butter); reino mineral: 

temos os sais, giz, prata e chumbo. No sangue preto, têm-se no reino animal: 

cinzas de animais; no reino vegetal: sumo escuro de certos vegetais, o ílú, 

índigo, extraído de diferentes tipos de árvores, é uma preparação à base de ílú, 

pó azul escuro chamado wájì; no reino mineral: carvão e ferro (SANTOS, 

2012). 

Dessa assertiva, compreendemos que o sagrado, sob o qual o artista 

negro trabalhava, estava presente desde sua relação com o ato de pensar o 

objeto até a escolha dos materiais, sedimentados pela combinação que contém 

representações simbólicas destes três sangues. De um modo geral, podemos 

estabelecer que as peças desenvolvidas já carregavam o sagrado da natureza; 

é neste momento, que o sagrado, a estética assombrada, ainda não possui o 

axé dos terreiros, seus elementos visíveis são apenas signos religiosos, 

afirmação da poiésis do artista.  

Na outra vertente, temos o agora objeto sacralizado por determinados 

parâmetros e potencializado pela entronização de outro sagrado, o axé (àsé); 

os materiais que lhe passam a outro status, ganham vida e exalam o cheiro do 

ritual e dos pejis. O ferro, a palha, a madeira, o tecido, o algodão, o espelho, a 

porcelana, o couro, as pedras e as contas, estão imbuídos de energia, de 

vestígios de devoção, interpretados não mais como elementos isolados, mas, 

ressignificados: é o óleo e o sangue que agora recobrem a madeira também 

sagrada; é o bordado que contorna o emblema de um orixá e o afirma como 

sacro; é a tinta que reveste uma gamela, um pote e um pilão que alude a quem 

as peças destinam-se. 

É visível o quão intrínsecos é este ser sagrado fora dos terreiros e o ser 

sagrado (axé) dentro dele. Seguramente, essa relação permite-nos prolongar a 

ideia questionando-a: por que nos museus este sagrado do terreiro não 

sobreviveu? Visivelmente, o sagrado que encontraremos nos objetos expostos 
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é o que até aqui temos constatado, é o sagrado que vem da natureza, 

relacionado com o fazer do artista, é o sagrado que ganhou forma e passou a 

ter significado a partir da funcionalidade dada pelas mãos do negro. E o 

sagrado dos xangôs? Da mesma maneira, o sagrado do terreiro, o axé que 

vem do banho das folhas, das essências e dos materiais, propositalmente 

aplicados para terem significado em meio aos batuques, tornaram-se camadas 

e memórias do que foi vivido. Notadamente, não é o mesmo sagrado que 

outrora ecoava do som e das cantigas, mas é visível que ele ainda se 

reverbera. Nos museus, virou o sagrado assombrado dos noticiários e dos 

racistas. 

 É por isso que, quando afirmamos que é analisando a estética 

assombrada que encontraremos seu autor, é com o intuito de ratificar a 

importância que tem essa estética para nos aproximar das histórias que estão 

entorno de cada objeto, pois, a nosso ver, antes de ser uma peça de ritual, é 

ideia e composição de uma mente, naturalmente carregada de significados e 

memórias de vida, que de fato, tornaram-se marcas, sejam pelos materiais 

escolhidos ou pelas técnicas utilizadas. É para isso que devemos olhar e 

buscar diante desses objetos. Em vista disso, a estética assombrada é, sem 

dúvidas, o registro da memória do afro-artista. 

Compete-nos, portanto, repetir a ideia sobre a importância e 

responsabilidade que os museus que abrigam coleções de arte afrorreligiosa, 

em especial as de procedência dos xangôs e macumbas, têm em construir uma 

linguagem expositiva que potencialize o teor artístico e desmistifique muitos 

dos vícios malefícios naturalizados nos objetos de terreiros. É necessário 

refazer estas exposições e recontar as histórias, revelando muito do que ainda 

está em oculto e/ou completando questões conceituais iniciadas por Nina 

Rodrigues, Arthur Ramos, Mário Barata, dentre outros. 

Aqui retomamos a ideia de que o sagrado é o elemento principal da 

existência do negro, é sua condição de vida e de expressão, seja em quaisquer 

circunstâncias. É deste sagrado que nasce a o teor artístico dos objetos 

rotulados como “bugingangas”; e agora fora dos terreiros, perderam o axé que 
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provém do ritual sacro, “porém mantém a sua qualidade estética, sendo, 

portanto, objeto de contemplação” (SODRÉ, 2006, p. 146). 

Patrick McNaughton, em introdução ao livro Surfaces: color, substances, 

and ritual applications on African sculpture, estudando os materiais utilizados 

na produção de objetos de rituais em diversos países da África, abre-nos um 

grande portal para pensarmos que eles carregam o teor de assombração como 

arte.  Salientamos que adentrar este tema, em meio a tantos questionamentos 

já feitos e a tantos conceitos abordados, faz-se necessário, visto que 

compreender a estética assombrada da Coleção Perseverança exige-nos 

seguir os meandros pelos quais esse assombro se formou e por que, até hoje, 

ele tem prevalecido como estética de bruxaria e feitiçaria, impedindo-nos de 

compreender as peças como arte afrorreligiosa: 

  

A importância das superfícies na arte africana começa com o 
sentido e o significado dos materiais. Talvez nem sempre 
valorizemos a importância conceitual e emocional dos materiais 
utilizados no mundo da arte, sugerindo sua importância. [...]  
Por trás desse processo de acumulação, existem princípios 
sobre o mundo natural, espiritual e social [...]. Alguns, como 
vimos, envolvem capacidades, simbolismo e valores 
associados aos materiais. Outros envolvem história. 
(MCNAUGHTON, 2009, p. 6-8, tradução nossa). 

 

O enunciado nos aponta para os significados que os materiais utilizados 

traduzem para os artistas e, consequentemente, de como os objetos são vistos. 

Aproximando a informação com a Coleção Perseverança, por exemplo, é 

relevante pensarmos no contexto de produção da arte africana, aqui nos 

referimos ao que foi nomeado como primitiva, em seu sentido mais próximo 

das comunidades tribais, onde o artista, sem pensar no que é ou não arte, 

sempre produziu de acordo com os códigos e funcionalidades estabelecidas 

dentro do seu grupo. Porém, tirados do universo de origem e colocados em 

instituições, ou seja, dos terreiros aos museus, ganharam titulações que vão do 

artesanal ao etnográfico. O resultado dessa transição, independente das 

circunstâncias de como foram adquiridos, é que os objetos passaram ao campo 

do exotismo, do fetiche, e assim, alguns alçaram o status de arte primitiva, 
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especificamente as esculturas, visto que não é raro, segundo Price (2000, p. 

66), que “os próprios materiais utilizados na criação da arte primitiva45 sejam 

considerados como um tanto repugnantes para a sensibilidade dos 

observadores civilizados”, é só lembramos que os apontamentos de Nina 

Rodrigues (1904; 1935), por exemplo, atestam essa informação. 

Parece-nos também que a arte primitiva, criada para amenizar o 

assombro principalmente das esculturas, institucionalizou-se como forma de 

atrair público e colecionadores, que em alguns casos, como atestou McGill 

(1984 apud PRICE, 2000, p. 66), apesar de despertar o fascínio pela plástica 

que aterroriza: “demônios de olhos encovados, ancestrais de dentes afiados e 

deuses de expressões assustadoras”, alimentou, portanto, um mercado muito 

restrito, ao tempo em que atraiu um público curioso que parecia visitar os 

museus já sabendo o que encontraria neles, “coisas exóticas”. 

Posicionando este estranhamento, Price completa exemplificando com 

um fato que aconteceu nos Estados Unidos: 

 

Dois grandes colecionadores de arte moderna, que tentaram 
cultivar o gosto pela Arte Primitiva porque seu filho estava 
profissionalmente envolvido nesta área, disseram-me, em 
conversa recente, que suas tentativas não haviam obtido êxito. 
Os objetos sempre lhes parecem estar “sujos” e são cobertos 
por materiais estranhos como pelo de macaco e pele de 
leopardo, formando “barbas” e “bigodes” pouco atrativos. 
Apesar de seus esforços para afastar este sentimento, 
disseram, uma impressão de “sujeira” interfere 
persistentemente no seu fruir estético [...]. (PRICE, 2000, p. 
66). 
 
 

O referido exemplo deixa-nos claro, ainda mais, o distanciamento que 

tem os objetos de arte primitiva do contexto da apreciação que é tão cultuado 

no campo da arte. Vejamos isso como mais uma forma de evidenciar o silêncio 

intrínseco às histórias de formações das coleções de objetos ditos etnográficos, 

                                                           
45 A autora, ao utilizar o conceito atualmente em desuso, tece uma crítica em relação à escolha 
dos museus, sobre referida ideia do tribal, para explicar a contradição recorrente ao exporem 
“objetos etnográgicos”. 



Nas cinzas da Coleção Perseverança, a memória arde|224 

 

 

onde o roubo, o contrabando e apropriação, são escondidos atrás do terror e 

do repugnante que despertam curiosidade. 

Ainda sobre a condição da arte primitiva, algumas tensões, em relação 

ao modo de lidar com ela, aproximam-se dos objetos retirados dos terreiros.  A 

primeira delas diz respeito à dicotomia entre tratá-los como artefatos, 

testemunhos etnográficos, primitivos ou como criações estéticas; esta 

constatação pode ser encontrada facilmente nas publicações de Nina 

Rodrigues e Mário Barata, que optaram conceituar o que creditavam ser arte 

aquilo provindo do escultórico, mesmo considerando o potencial criativo dos 

africanos e seus descendentes na feitura dos demais objetos.  

Talvez a explicação para entender este “parcialmente arte” esteja no que 

Paudrat (1972) referenciou, com considerável sensibilidade à imagem dessa 

arte primitiva, que coloca em primeiro plano somente o que nela se percebe de 

monstruoso, de rude e de ligação com a bruxaria e feitiçaria, distanciando-a, 

assim, do que seria o ideal da arte, do ideal greco-romano da representação do 

bem e da verdade, da proporcionalidade, do melhor acabamento, da técnica 

mais apurada e dos materiais nobres. Desprovidas de todos esses elementos, 

eis a resposta mais precisa para que as denominadas “bugingangas” não 

sejam vistas como arte. Infelizmente, este é o pensamento classicista e 

reducionista que ainda paira sobre estas coleções cuja expressão vem dos 

rituais. 

A segunda tensão concerne às relações de poder envolvidas na 

aquisição dos objetos. As diversas coleções que hoje abrigam os acervos de 

museus, como artefatos etnográficos, formaram-se a partir do mercado ilegal, 

roubo e apreensões em comunidades étnicas, assim como as batidas 

realizadas pela polícia, em que muitos dos objetos considerados de valor foram 

saqueados, vendidos e negociados com colecionadores e pesquisadores. Nina 

Rodrigues e Théo Brandão, por exemplo, formaram suas coleções, além de 

doações de religiosos, comprando objetos da própria polícia.  

A terceira está ligada ao problema da autenticidade, num momento em 

que a globalização engendra a produção de souvenirs étnicos. Assim como a 

chamada arte primitiva, os objetos de culto passaram a ser comercializados em 
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lojinhas dos museus e feiras de artesanato, tornando-os mais atrativos e 

comerciais a partir do seu viés exótico, e em muitos desses casos, 

abandonando as referências da própria religião, e consequentemente, 

modificados para se adequarem ao local e aos consumidores. 

A quarta e última tensão está na atribuição de autoria e a datação nas 

legendas das exposições. A falta dessas informações parece inferiorizar o valor 

artístico da peça. Data, autor, dimensão e materiais, são as informações pelas 

quais fomos educados a completar nossa análise diante de um objeto de arte. 

Porém, nem todo mundo está preparado para construir uma leitura em 

princípios iconográficos e iconológicos de peças que apresentam muitos 

enigmas e que exigem certo conhecimento sobre a religião. O público leigo 

utiliza as etiquetas como guia e é a partir delas que traça mentalmente suas 

narrativas.  

Para elucidar nosso apontamento, exemplificamos com um caso que 

aconteceu durante estudo de campo no IHGAL, em 2018, quando uma turista, 

diante de uma das vitrines que guarda parte da Coleção Perseverança, ficou 

questionando o quão absurdas eram aquelas peças que enalteciam a “religião 

africana, algo muito particular”.  

O autor desta pesquisa, prontamente atentou-se para ver até aonde iria 

tal indagação. A visitante, agora diante de uma das esculturas, continuou 

afirmando seu incômodo em não saber o porquê daquelas peças estarem ali, o 

contexto em que foram feitas e onde estaria o prazer em analisar “material” que 

só tinha uma função, “serem usados nos rituais”. Pasmo, ouviu-se dela: “Isto 

deveria ser devolvido aos terreiros”.  

Rapidamente, tentando entender o ocorrido, o olhar do pesquisador foi 

direcionado para as etiquetas. Lendo algumas, por mais de cinco vezes, 

constatou-se que em nenhuma delas havia uma referência sequer 

mencionando que aquilo, além de representação religiosa, é documento e 

memória do afro-alagoano, das dinâmicas dos terreiros e da formação cultural 

do estado. Parece que a falta destas informações, visto que é quase unânime a 

não identificação do artista nestas peças, é um problema de difícil resolução.  
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Acreditamos que é nestas perpetuações, das sempre ausências do 

sujeito (artista), do seu lugar de fala (memórias intrínsecas), do pensamento do 

não ser arte (são “bugingangas”) ou não ter potencial produtivo (não há 

intelecto para produzir), que se prolongaram os escritos e as estratégias 

expositivas dos museus. É um problema antigo e enraizado. Como mudar? 

 
Figura 70 - Atual sala de exposição da Coleção Perseverança. Fotografia de Quel Lira, 

2019. 
Fonte: Acervo IHGAL. 

 

Na Coleção Perseverança, por exemplo, as etiquetas são curtas e 

evidenciam duas coisas, o material usado no terreiro e a que orixá a peça 

destina-se. Imaginemos a dificuldade que seja para um leigo compreender que 

naquelas peças há um fazer artístico e muitas histórias de produção que estão 

intrínsecas à realidade dos africanos e seus descendentes no estado de 

Alagoas. Se não há como identificar o autor, que se apresente um breve roteiro 

sobre a história dos objetos, é para isto que serve uma curadoria. Pelas 

etiquetas, certamente, o visitante sairá da sala imaginando como aqueles 

amontoados de objetos estão carregados de coisas “do mal” que 

aparentemente, não dialogam entre si.  

Não queremos afirmar que a informação sobre o religioso e os materiais 

sejam negadas ou excluídas das etiquetas, entretanto, queremos que se 

encontrem associadas à emoção, ao sentido estético do fazer, onde o sagrado 

seja enaltecido, percebido e apreciado pela presença das substâncias e das 
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diversas camadas que o envolvem. Não somente como um atrativo exótico. E 

para que isto seja possível, museu, curadoria e expografia devem propor o 

diálogo, contextualizando os objetos, não só em seu sentido ritualístico, mas de 

uso, onde as formas, as feituras e seu artista apareçam. Decerto, as peças 

serão vistas de outra forma e o visitante (aquela turista no IHGAL) será 

conduzido e cutucado a interpretar as memórias que ali suscitam. Mas, é 

possível esta mudança? 

Talvez seja hora de encarar e apontar que os museus são culpados por 

manterem essas coleções nos porões, alimentando o discurso do serem 

etnográficas/antropológicas, naquilo que um dia “serviu para inferiorizar e 

comparar diferentes etnias entre si” (ARAÚJO, 2004, p, 244), e que só tende a 

silenciar e apagar as chamas que estão escondidas no pó cinzento que 

mascara a vivacidade das cores das tintas e do brilho do óleo sagrado.   

Price (2000, p. 134), referenciando à arte primitiva, como uma crítica 

necessária, e que corrobora muito bem com nossa argumentação, resume: “O 

ponto crucial do problema, como eu o vejo, é que a apreciação da arte primitiva 

tem sido quase sempre apresentada em termos de uma escolha falaciosa [...]”, 

onde o que se prevalece é promover a curiosidade para aquilo que é estranho 

e “diferente” do que os museus estam acostumados a mostrar como objetos de 

arte. Então, se não podemos mudar os museus, com suas vitrines sujas e 

etiquetas mal descritas, em exposições truncadas que em nada colaboram com 

a experiência estética, comecemos por nós, escrevendo textos, completando 

conceitos que foram escritos somente por um viés, e dialogando sobre o papel 

da arte afrorreligiosa no contexto social da humanidade. É um caminho sábio e 

necessário.  

É hora de olharmos, então, para a Coleção Perseverança, não mais 

como tribal, primitiva, etnográfica, antropológica, mas como arte, sem medo. 

Olhando para o ainda não visto ou o que foi visto e recoberto, encaixotado, 

posto no escuro. Não há por que defender que nela há formas de fazer arte, 

mas não há arte ou creditar apenas às suas esculturas o fazer artístico. 

Parece-nos confuso e discriminador.  



Nas cinzas da Coleção Perseverança, a memória arde|228 

 

 

Qual o sentido de não afirmar que um pote, uma tigela, um capacete, 

são objetos de arte? Talvez ainda estejamos presos aos conceitos europeus de 

uma arte equilibrada e bela; talvez ainda estejamos olhando para os escritos de 

Nina Rodrigues e corroborando com seu senso limitador e racista; talvez ainda  

acreditamos que a arte é única e restrita aquilo que nos comove; talvez , tantos 

talvez. Talvez ainda seja necessário responder a questão, “mas o que é arte?”, 

mesmo sem resposta, para que possamos libertar a coleção dessa escuridão? 
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6. DO ASSOMBRO E DO SILÊNCIO, A ARTE QUE SE 
REVELA 
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Analisando artefatos provenientes da África 
como obras de arte (esculturas, máscaras, 
tatuagem), os relacionando às tradições 
socioculturais das quais provêm e ao devir da 
arte em sentido universal, são discutidas 
questões referentes à percepção e criação 
artística, forma e espaço, corpo e sociedade, 
bem como à história, crítica e teoria da arte. 
(EINSTEIN, 2011, p. 31). 

 

. 
A citação acima é de Carl Einstein, em Negerplastik, referência que nos 

condiciona a pensar o lugar e a importância da arte africana na história da arte 

universal. Tomado pela sensibilidade e precisão da análise de Einstein, 

Conduru (2010, p. 878) completa que é neste autor que as obras são 

valorizadas enquanto arte, “exibidas em museus e coleções particulares, 

estudadas em disciplinas e pesquisas universitárias”; assim, instiga-nos a 

pensar sobre o espaço que ocupam as coleções de objetos de terreiros na 

historiografia da arte brasileira.  

Desse enunciado, Conduru prolonga sua observação, e é a partir dela 

que retomaremos a discussão sobre a arte afrorreligiosa na Coleção 

Perseverança: 

 

Esse texto de Einstein também pode contribuir para os estudos 
acerca de certas manifestações e obras da cultura brasileira, 
assim como das relações com a África no Brasil, onde perdura 
um mal contido desinteresse e, muitas vezes, um verdadeiro 
horror pelo que é africano e afrodescendente. [...] o texto de 
Einstein oferece elementos para análises de assentos de 
inquices, orixás e voduns encontrados em muitas dessas 
comunidades religiosas. [...] deve-se pensar nesses assentos e 
em outras obras e rituais religiosos afro-brasileiros 
independentemente de suas dimensões sacras, avançando no 
entendimento de coisas e práticas dessas religiões como arte. 
(CONDURU, 2011, p. 298-299). 
 
 

As palavras de Conduru resumem toda nossa inquietação: reivindicar o 

lugar da Coleção Perseverança a partir do seu contexto artístico, atualmente 

velado pelo assombro que se enraizou pelas histórias de racismo, silêncio e 

perseguição. 
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 Um das primeiras coisas que temos que compreender, nesse construto 

de reinvidicação, é a transformação que ocorreu quando os objetos passaram 

do sagrado dos terreiros para o agora museu do IHGAL. Neste trânsito, o 

sagrado religioso apagou-se, em seu sentido ritualístico, e passou a reverberar 

nas memórias que atestam a representação e o sentido de cada objeto que 

naquelas vitrinas residem. 

 Ficarmos somente na perspectiva de que se tratam de arte primitiva e 

objetos etnográficos, condiciona-os, ainda mais, aos rótulos já ponderados 

anteriormente, até porque não se referem às peças de tribos, nem com traços 

puramente africanos. Portanto, como atesta Price (2000, p. 103), no momento 

em que perdem a contextualização antropológica e “são considerados capazes 

de sustentar-se puramente pelo próprio mérito estético”, tornam-se obra de 

arte. Certamente, isso explica o assombro que pairou em todos os objetos 

apreendidos nos terreiros na noite de 1º de fevereiro de 1912, vistos como 

primitivos, de pouca expressividade e, sem o respaldo dos historiadores da 

arte, continuaram encaixotados na sessão da cultura material africana e de 

utilidades litúrgicas. 

 Musealizados os objetos, o sagrado passou a ser uma qualidade que 

aparece sendo maléfico (MAGGIE, 2008), despertando o temor das pessoas. 

Assim, perderam suas ambiguidades, funções originais, sejam elas quais 

forem, assumindo um valor de exibição (GONÇALVES, 2006); mas, tenhamos 

a certeza que não perderam a ligação com seu passado, independente de 

quão radical tenha sido seu processo de transformação. Passaram, então, a 

desempenhar o papel de representar identidades e memórias dos que lhes 

deram vida. 

 Em sua condição de estética assombrada, o que nos revela a Coleção 

Perseverança enquanto objetos de arte? Estendemos o questionamento 

atendo-nos para o fato de agora como coleção institucionalizada, por que 

custou e ainda custa aos pesquisadores olharem para aqueles objetos como 

arte? Vejamos o processo de artificação (SANT’ANNA, 2017), por exemplo, 

que num ritual de passagem, do cotidiano ao artístico, levou inúmeras 

coleções, vistas fora do “sistema”, ao status de arte. Com a Perseverança é 
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visível que o referido status somente a clareou pelas margens, mantendo-a na 

escuridão. Isto se deu pelos apontamentos incompletos e reduzidos ao campo 

primitivo e escultórico. Se pegarmos as observações de Abelardo Duarte e 

Raul Lody, veremos que no primeiro, há a reprodução do pensamento de Nina 

Rodrigues, e no segundo, afirmações sobre o campo religioso. Ambos 

incompletos e, até certo ponto, duvidosos. Não ouve quem chancelasse ou 

ousasse em afirmar que ali estaria a maior forma de apreciarmos a arte afro-

brasileira feita nos recessos dos terreiros de Alagoas.  

Lembremos aqui que um dos motivos que levaram Abelardo Duarte a 

despertar e acelerar seu interesse nos objetos, abandonados no porão da 

Sociedade Perseverança, foi a notícia de que um museu americano estaria 

prestes a comprá-los. Quem sabe, se adquiridos pelo museu, estivessem hoje 

em consonância ao sistema das artes, provocando uma revisão do conceito de 

arte afrorreligiosa no Brasil, que parece apenas se relacionar com o Barroco. 

Acreditamos que tal devaneio não se trata de teor reducionismo, pois nosso 

papel com este estudo é evidenciar, em todas as suas potencialidades, valor 

artístico e sígnico que a Coleção Perseverança carrega e, apontando para seus 

autores (artistas), colocá-la no construto de que arte é uma ação simbólica, e 

como tal, na qualidade de documentos plásticos, 

 

revela a memória religiosa afro-brasileira, esses objetos 
induzem à compreensão do importante papel das sociedades 
religiosas de base africana, que, num determinado momento da 
história brasileira, sustentaram secretamente o culto aos reis, 
heróis, mitos e fundadores, mitos civilizadores, guerreiros 
divinizados, elementos naturais, etc, formadores de repertório 
dos terreiros de candomblé. (SODRÉ, 2006. p. 156). 
 
 

Propomos aqui outra reflexão: quantas vezes vimos uma exposição ou 

lemos algum livro de história da arte brasileira, que aponte os objetos de culto 

como representativos à arte afro-brasileira? Seguramente, uma ou outra 

lembrança ou pequena referência de algum autor nos virá. O tempo da arte 

afrorreligiosa, nitidamente, avançou sobre o contexto da arte contemporânea 

brasileira. Aqui referenciamos Antônio Obá e Ayrson Heráclito que usam 

elementos e códigos dos rituais para criarem sua plástica. Entretanto, o mesmo 
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tempo parou para as coleções de cunho ritualístico, pouquíssimas analisadas 

em sua condição artística.  

Quando buscamos referenciais para este tema, dois nomes surgem de 

imediato, um deles é Mariano Carneiro da Cunha e o outro é o já mencionado, 

Roberto Conduru. Pode parecer estranho não citarmos Nina Rodrigues, Arthur 

Ramos e Mário Barata nesta suposição. Entretanto, sem negar o pioneirismo 

dos autores, preferimos ratificar nossa convicção a respeito do estranhamento 

e reducionismo, principalmente em Rodrigues, promovidos pelos três. Não nos 

parece sincero quando estes atestaram que nos negros é possível encontrar 

uma grande expressão artística, ao tempo em que evocam apenas a escultura 

como um possível elemento que “salva” o negro da sua falta de intelectualidade 

(RODRIGUES, 1904). 

 É tão incômodo que, afirmá-los como os primeiros que se posicionaram 

sobre a arte produzida nos terreiros, torna-se incoerente, não pelo fato de 

citarem um conceito para o que normalmente não era visto como arte (é isso 

que lhes atestam o pioneirismo), mas, por aparentar que estavam se referindo 

como arte tudo aquilo produzido para os rituais, o que não é verídico.  

Também acrescentamos o incômodo em pensarem que o artista de 

terreiro não via seu objeto como arte. Pensemos que para este artista não 

havia diferença entre arte maior e menor, simplesmente ela estava lá, na 

potência do seu trabalho e animada pelo sagrado.  

Voltamos ao sentido do “chancelar”. Para que esse “status de arte” 

aparecesse, Nina Rodrigues e Mário Barata chancelaram às esculturas o 

padrão de beleza que se aproximava da arte dos artistas estudados, deixando 

aos demais objetos, as impressões de feitura, “um quê de artístico” sem ser 

arte. Contudo, abandonaram os símbolos bordados nos tecidos e os recortados 

das latas reaproveitadas e as pinturas dos vasos e adornos, pois como próprio 

Rodrigues (1904, p. 11) afirma: “Pouco sabemos da pintura negra que mesmo 

em África não parece ter ido além de toscos desenhos [...]”, e mesmo 

enfatizando a escultura negra como valor artístico, renega-a: 

 

Não passaria pelo espírito de homem mediocremente instruido 
a idéia de applicar a determinação do seu valor as exigencias e 
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regras artisticas por que se aferem productos da arte nos 
povos civilisados. Os fructos da arte negra não poderiam 
pretender mais do que documentar, em pecas de real valor 
ethnographico, uma phase do desenvolvimento da cultura 
artistica. E medidas por este padrão revelam uma phase 
relativamente avançada da evolução do espírito humano. 
(RODRIGUES, 1904, p. 16). 

 
 

Barata, por exemplo, parece seguir os passos de Rodrigues, ao tempo 

em que ameniza seu discurso exemplificando dois potes de barros produzidos 

por africanos nas minerações de Mariana e Ouro Preto: “[...] apesar de sua 

extrema simplicidade mostram que os negros traziam da África uma técnica 

material já envolvida. Numa delas a tentativa de ornamentação é bem 

interessante, dentro de sua espontaneidade” (BARATA, 1941, p. 16). A citação 

em nada acrescenta sobre o que ele considerava arte, mas, difere dos seus 

apontamentos irônicos que enfraquecem sua posição sobre a ideia de serem 

as esculturas arte: “Pela rusticidade parece ter sido feita por crianças, com 

areia, na praia de Copacabana” (BARATA, 1941, p. 17); e no mesmo tom, 

enfatiza um ídolo: “A forma do corpo e a falta de braços são detalhes 

estranhos. O resto, como todo o conjunto, demasiado primitivo” (BARATA, 

1941, p. 16). 

Arthur Ramos é quem, de fato, vai destacar as dimensões artísticas dos 

demais objetos juntamente com as esculturas. Neste sentido, o autor se propõe 

a identificar os poucos registros de arte do Congo, Angola e Golfo da Guiné, 

acreditando estarem na fabricação de “alguns instrumentos de música, de 

objetos do culto, de materiais de ornamentação, sagrados e profanos” no 

Brasil: 

 

Os negros escondiam suas manifestações de arte no recesso 
dos candomblés, onde continuaram a esculpir na madeira seus 
ídolos e emblemas ou a fabricar objetos de culto, da mesma 
forma como faziam na África. (RAMOS, 2010, p. 252). 

 

Pouca coisa, porém, sobreviveu dessa arte no Brasil, a não ser 
na fabricação de alguns instrumentos de música, de objetos do 
culto, de materiais de ornamentação, sagrados ou profanos. 
(RAMOS, 2010, p. 257). 

 



Nas cinzas da Coleção Perseverança, a memória arde|235 

 

 

É a partir de Ramos, portanto, que concordaremos com os 

apontamentos de Conduru (2019), em detrimento de sua análise sobre os três 

autores. Para nós, neste caso, não fica claro se Rodrigues e Barata realmente 

pensaram que “as bugingangas” eram obras de arte.  

 

Entretanto, para ser justo com esses autores, é necessário 
ressaltar que sobretudo Nina Rodrigues e Ramos, mas também 
Barata em seu primeiro texto (1941), procuraram conjugar as 
categorias artísticas europeias a princípios etnológicos e 
antropológicos em suas análises das especificidades das 
religiões afro-brasileiras. O que os levou a incorporar outros 
tipos de artefatos em seus textos. Nina Rodrigues (1904) 
apresenta insígnias cerimoniais como esculturas e Barata 
(1941), potes cerâmicos como arte, mas é Ramos (1949) quem 
mais propõe outros tipos de objetos como obras de arte: armas 
cerimoniais e outras insígnias religiosas, amuletos, fios de 
contas e joias, além de esculturas de madeira e ferro. Embora 
estivessem um tanto limitados pelas escolhas policiais, esses 
autores esboçaram métodos de análise que ensaiam uma 
conciliação de crítica, história e antropologia da arte. 
(CONDURU, 2019, pp. 107-108). 
 
 

Pensemos que a importância dos autores esteja em posicionar a palavra 

arte num universo totalmente avesso e assombrado em que se encontravam os 

objetos, mas, se é para apontarmos entre eles quem olhou para todos os tipos 

de peças, sem certo estranhamento, é Arthur Ramos quem se destaca e realça 

o que seu antecessor não viu. Não esqueçamos que Ramos, segundo palavras 

de Théo Brandão (1950), seria a pessoa a ser convidada para analisar os 

objetos da Coleção Perseverança em 1950. Fato que não aconteceu, devido a 

sua morte precoce em 1949. Lembremos também que se manteve em silêncio, 

por anos, mesmo posicionando sua vontade em pesquisar a coleção. 

Se prolongarmos o pensamento de Arthur Ramos, a respeito das 

“bugingangas” como arte, chegaremos aos dois autores, já citados, que se 

tornaram destaques e referenciais para a temática, Mariano Carneiro da Cunha 

e Roberto Conduru, que mesmo distantes, em conformidade ao tempo em que 

pesquisaram, parecem-nos conectados; e Conduru, ainda em atividade, a dar 

continuidade ao pensamento de Cunha.  
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Consideramos Cunha como aquele que olhou para os objetos, que não 

se configuravam entre as esculturas, os aparentemente esquecidos por Nina 

Rodrigues, e neles apontou o grande potencial artístico produzido pelos 

negros, já com características locais e longe do sentido de pureza: 

 

[...] o ambiente mais favorável à eclosão do talento negro era o 
espaço das casas de culto. Neste, a arte ritual, embora não 
tenha sofrido solução de continuidade, limitou-se, porém à 
feitura de objetos indispensáveis ao culto e ao rito. A arte ritual 
afro-brasileira, na realidade, não mais identifica etnicamente 
apenas a negros, mas serve também de identificação cultural a 
brancos e mestiços, assumindo, portanto uma dimensão, ao 
que parece, nacional. (CUNHA, 1983, p. 1022).  
 
 

Cunha dá uma reviravolta na história do que podemos chamar de arte 

afrorreligiosa. Todavia, é em Conduru (2010) que encontraremos a mais 

completa contribuição sobre a arte feita nos terreiros. Não hesitemos em 

afirmar que este autor prolonga o enunciado de Cunha e se desafia a tensionar 

as razões pelas quais os objetos não serem configurados como arte: “[...] estes 

artefatos permanecem restritos a instituições orientadas por outros conceitos e 

princípios, [...] evitando enfrentar a questão sobre o estatuto artístico” 

(CONDURU, 2019, p. 110).  

É em Conduru, por exemplo, que estarão as referências da relação dos 

candomblés com a igreja católica, além do Barroco; o enunciado sobre as 

condições de culto dos escravizados; o olhar para dentro dos terreiros e deles 

a extensão para falar da arte afro-brasileira, e nesta, a religiosidade como 

elemento essencial. É ele quem vai posicionar sobre a estética assombrada 

que há em meio às peças utilizadas nos ritos, e delas, seguramente, afirmar 

que ali o condicionante do ser arte foi transformado a partir do simbólico: 

 

Materiais e objetos que causam estranheza. Ao olhar leigo, 
sobressaem materiais inusitados, misturas insuspeitas, 
composições calculadas associadas ao acaso, ritos com 
deslocamentos e conjunções de coisas díspares, de diferentes 
tipos e origens, da natureza e fabricadas, banais e raras. 
Também espanta a plenitude no que é coposto de poucos e 
simples elementos: uma pedra em uma bacia, vasilhames nos 
quais coisas usuais, corriqueiras, estão imersas em líquidos de 
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cor e cheiro, aparecendo reinventadas, ressurgindo como 
novas à visão e aos demais sentidos. (CONDURU, 2007, p. 
35). 

 
 

Dessa estética assombrada, suscita-nos perguntar que arte é esta? O 

que a conceitua? Poderíamos mencionar diversos autores para explicar o 

sentido do ser arte, e desses direcionamentos, identificar em quais 

circunstâncias os objetos de terreiros se fazem arte, ou melhor, tomando como 

referência a pergunta de Conduru (2007, p. 45), “Como entender o que dizem 

essas peças sem dominar os códigos?”, substituirmos a palavra “peças” por 

arte assombrada, e assim pensar: é possível ler essa arte assombrada 

produzida nos terreiros mesmo sem entender seus códigos?  

Encontraremos a resposta mais contundente em Alfred Gell, que com 

maestria, dimensiona como devemos olhar para este assombro: 

 

[...] olhar para uma obra de arte é como encontrar uma pessoa: 
encontra-se uma pessoa, um ser pensante, copresente, 
reagindo a sua aparência externa e a seu comportamento. Do 
mesmo modo, responde-se a uma obra de arte como a um ser 
copresente, um pensamento encarnado. (GELL, 2001, p. 183). 
 
 

É assim que devemos olhar para as “bugigangas”, como objetos de arte, 

procurando as intenções que levaram um artista a produzir tais códigos, cores, 

texturas, materiais; e nós, “de olhos e ouvidos abertos” (CONDURU, 2007, p. 

45), conectando-os aos sentidos e promovendo perícia, sermos levados a 

compreender o tempo e o espaço em que as peças foram criadas, e nesta 

perspectiva, também sermos conduzidos à plenitude artística, sem, 

necessariamente, saber o que cada elemento significa. Sem dúvidas, o afro-

alagoano, ao produzir o sagrado, não estava somente preocupado em 

evidenciar seu credo, todavia, sua relação com os xangôs e, mais ainda, os 

conhecimentos técnicos intrínsecos à sua etnia. Já é possível, sem ainda 

aprofundarmos esta investigação, afirmar que são muitos indícios de feituras 

locais que direcionam a afirmação que guia esta tese, sobre ser este artista, de 

verdade, um afro-alagoano, plenamente alinhado com as necessidades suas e 

dos terreiros. 
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Voltemos, então, a olhar a Coleção Perseverança e, mesmo em meio a 

sua força reprimida e marginalizada, procuremos seu artista, que produziu 

resistindo, e identifiquemos como o religioso tornou-se emoção estética, 

naquilo que nos expressa a força do axé, dentro e fora dos rituais, onde a 

expressão do sagrado, como arte (BASTIDE, 2011), funde-se com as formas 

de tripés, filás, capacetes, xaxarás, abebês e xaorôs; quando essa estética 

configurou-se como um tipo de fala, de grito, todavia, em uma poética visual 

afro-alagoana. Olhemos alguns dos tantos exemplos onde há esse encontro: 
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Figura 71 - Ferro para Exu. Ferro batido e pintura vermelha, 23 cm. A base é uma peça 
reaproveitada.  

Fonte: Acervo IHGAL 
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Figura 72 - Ferro para Exu,  tridente duplo. Ferro batido, 19 cm. 

Fonte: Acervo IHGAL. 
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Figura 73 – Figa. Madeira, 19 cm.  

Fonte: Acervo IHGAL. 
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Figura 74 - Assém. Ferro batido, 86  x 13,5 cm. 
Fonte: Acervo IHGAL. 
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Figura 75 – Cincerros/Chocalhos. Ferro batido, 15 x 7 cm. 

Fonte: Acervo IHGAL. 
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Figura 76 - Guizos (instrumento musical). Latão e peça reciclada (haste/maçaneta) na parte 

superior. 19 cm.  
Fonte: Acervo IHGAL. 
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Figura 77 - Abebê. Lata reciclada e ferro batido, 30 x 22 cm. 
Fonte: Acervo IHGAL. 
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Figura 78 - Par de pilões. Madeira e tinta óleo vermelha, 12 x 7 x 20 cm.  
Fonte: Acervo IHGAL. 
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Figura 79 - Xarará de Omolu. Taliça de dendezeiro, veludo e búzios, 48 cm.   

Fonte: Acervo IHGAL. 
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Figura 80 - Coroa. Latão pintado de dourado, 23 x 17 cm. 

Fonte: Acervo IHGAL. 
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Figura 81 - Espada. Ferro batido, 34 x 2 cm. 
Fonte: Acervo IHGAL. 
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Figura 82 - Ferro quadridente. Ferro batido e tinta óleo vermelha, 25 cm. 
Fonte: Acervo IHGAL. 
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Figura 83 - Damatá. Ferro batido, 9 x 13 cm. 
Fonte: Acervo IHGAL. 
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Figura 84 - Peça de assentamento. Ferro batido e bronze, 27 x 7 cm.  
Fonte: Acervo IHGAL. 
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Figura 85 - Peitoral. Algodão, couro, latão, espelhos e búzios, 36 x 27 cm.  
Fonte: Acervo IHGAL. 
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Quanta coisa importante há nas peças da Coleção Perseverança!  

Coisas que foram deixadas de lado, esquecidas e que, porventura, mudam o 

dito e sedimentado nesses mais de cem anos. Hoje, olhando para o seu estado 

de exposição, mesmo com o público tendo acesso, sem dúvidas, podemos 

dizer que a mesma ainda se encontra dentro do sótão, em meio à escuridão. 

Não Conseguimos compreender como um acervo tão rico, em todas as suas 

dimensões plásticas e históricas, esteja encaixotado em algumas vitrines, sem 

informações importantes, capazes de transformar as “bugingangas” e bruxaria 

em uma narrativa que prenda nossos olhos e nos faça ver o assombro como 

parte essencial da estética sagrada. Não há um registro que faça o visitante 

pensar que ali estão objetos preciosos e de memória artística afro-brasileira, ou 

que esteja, talvez, diante do único conjunto expositivo de apreensão que 

traduz, fortemente, o sincretismo dos terreiros. 

Pensemos, porém, que nossa crítica não está restrita ao IHGAL. Se 

atentarmos para as instituições que salvaguardam as coleções formadas a 

partir de objetos de terreiros, veremos que elas se encontram registradas em 

categorias de peças primitivas, antropológicas, algumas inacessíveis, como é o 

caso das do Museu Afro-Brasileiro, na Bahia, e do Museu da Polícia, no Rio de 

Janeiro, atualmente levada para o Museu da República. A única coleção que 

recebe a nomenclatura de objetos de arte, categoria dada pela própria 

instituição, é a do Museu do Estado de Pernambuco. Então, resumimos que a 

situação atual em que se encontram as coleções de culto nos museus colabora 

para esse olhar discriminador, sedimentado pela imprensa dos séculos XIX e 

XX e pelos primeiros autores que se aventuraram sobre o tema. Mas, não 

podemos deixar de apontar exposições que podem servir de modelo para que 

os museus compreendam a falha que estão cometendo e tenham a noção de 

que é possível mudar. 

 Em termos de exposições, creditamos as iniciativas de Emanoel Araújo, 

primeiramente com a grandiosa Mão Afro-brasileira e pelo seu trabalho 

exaustivo no Museu Afro Brasil, em São Paulo. Um dos grandes exemplos que 

pode nos ajudar a compreender o lugar dos objetos ritualísticos na história da 

arte é a exposição A divina inspiração sagrada e religiosa: sincretismo, com 
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curadoria de  Carlos A. C. Lemos e Vagner G. da Silva, realizada no Museu 

Afro Brasil entre 2007 e 2008. Mesmo não sendo com peças de apreensões, a 

narrativa expositiva foi construída com objetos vindos de diversos terreiros, 

mostrando-os a partir da complexa produção artística, do artista e da 

simbologia religiosa. Sobretudo, conectou visitantes ao religioso através do 

estético, do assombro, reafirmando o necessário, sem clichês e exotismos.  

É visível o cuidado com a montagem expográfica, onde os elementos 

foram dispostos para que a plástica do terreiro fosse evidenciada, sem perder o 

significado ritualístico que há num peji e nos diversos adornos que compõem a 

indumentária das divindades africanas e afro-brasileiras. 

 
 

  
Figuras 86 e 87 - Vista da exposição A divina inspiração sagrada e religiosa; Assentamento de 

Xangô. 
Fonte: LEMOS; SILVA, 2008. 
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A referida exposição certamente é um grande exemplo do cuidado e da 

preocupação que os museus precisariam ter com a forma de expor os objetos 

das batidas policiais. Acreditamos que, ao construírem um roteiro especificando 

materiais, signos, significados e capacidade que os objetos têm de dialogar 

com a história das religiões e do seu autor; decerto, o assombro maléfico, 

preservado nos ambientes escuros e desprovidos de olhar técnico do 

historiador da arte, dará lugar ao assombro que é necessário, intrínseco ao 

mister do artista de terreiro. 

Neste quesito, acreditamos que transformar esse olhar, sobre o 

assombro sujo, que parece repugnar e diminuir a qualidade das peças, em 

afirmação estética, naquilo que denuncia seu fazedor e o meio em que viveu, é 

tarefa dos museus. Estes têm a responsabilidade social e crítica de propor 

novos direcionamentos, desconstruir rótulos e enfatizar novas narrativas. Mas, 

desprovidos de apoio e amarrados em antigas teorias, prendem suas coleções 

em conceitos que não as permitem serem vistas em seu estatuto artístico 

(CONDURU, 2019). 

Desse jeito, é certo que a arte assombrada, imbuída de memória e 

identidade, torna-se não somente o ser estética, mas uma espécie de alerta, 

uma mensagem que inclui o lugar que ela está, as políticas culturais que a 

cercam e as histórias que a fizeram e fazem estar ali, na condição de bruxaria 

e “buginganga”. O correto era que a imagem do assombramento perdesse seu 

sentido mais peculiar de ocultar, cobrir, manter sob a sombra, que esconde, 

silencia; e se revestisse no significado que protege, reluz e enaltece a emoção 

do sagrado; que essa sombra fosse erradiada pelo Sol que não se intimidaria 

em relevelar as cores, as formas e cada detalhe manipulado pelo negro afro-

alagoano. Mas, como fazer isso acontecer?  

Neste sentido, é imprescindível retornarmos à importância que a 

Coleção Perseverança tem com seu assombramento, onde é possível ver que 

seus objetos transmitem sentimentos e nos remetem às memórias passadas e 

à presença (praesentia) do seu criador, sua identidade invisível, escondida e 

silenciada, entretanto, presente nas funções, técnicas e materiais (BROWN, 

2018). E desse estado de presença, nitidamente relativo à memória, a estética 
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assombrada nos remota para a potência (potentia) (BROWN, 2018), revelando 

o poder que se estabelece no vigor e na riqueza da plástica do axé 

transformada em histórias pessoais. Assim, tomamos os dois conceitos de 

Peter Brown, para sedimentar que a presença e potência da Coleção 

Perseverança têm a força necessária que reivindica sua própria história e 

transforma a assombração que a cerca no principal elemento que revela as 

memórias do que foi, as memórias novas que surgirão a cada leitura, as tiradas 

dos pormenores, as da religião, as além do Quebra do Xangô, as que se 

entrelaçam com outras memórias e as que constroem outro assombro, o agora 

agradável, apreciável, o peculiar ao afro-alagoano.  

É na paisagem deste assombro alagoano que agora caminharemos. Lá 

estará mais uma presença do artista que procuramos. Suas marcas já nos são 

visíveis.  

Eis as palavras de Bezerra (2014, p. 9-10), que nos ajudarão seguir: 

 

[...] então me deixei levar por imagens de vozes compartilhadas 
que a muito estavam em mim, deixando fluir paisagens e 
coisas de negros, memórias e imagens que desde Octávio 
Brandão e Jorge de Lima estão por aqui a compor e a encantar 
os traços de uma estética que se avoluma e ganha corpo 
desde Palmares, de uma estética impregnada de barro e de 
lama, de canais e lagoas, de suas culturas populares e de todo 
um encantamento tribal que durante séculos vem se 
articulando na mistura nas Alagoas através de suas culturas 
populares, sobretudo, as negras, nascedouro e rota matriz de 
um sentimento de um estar-aqui. De modo que, o que nele está 
se deve a muitos, aos que estão no texto, e também aos 
ausentes, mas que por ali permanecem ocultos e pulsantes nos 
registros das memórias.  

 
 

Sigamos, então! 
 

 
 
 
 
 
 
 



Nas cinzas da Coleção Perseverança, a memória arde|258 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nas cinzas da Coleção Perseverança, a memória arde|259 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A FORMA 
 

Há marcas. 
Sinais de um artista. 
Gestos. 
Santos riscados. 
Há traços peculiares. 
Identidade, memórias, vozes não mais silenciam. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Nas cinzas da Coleção Perseverança, a memória arde|260 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Todo este imaginário compõe a produção tradicional 
do artesanato regional, onde fluem referências e 
significados que remetem aos ideais de uma conexão 
com a África”. 
 
Raul Lody 
 
Museólogo responsável pela catalogação da Coleção Perseverança em 1985. 
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7. DA DELEGACIA AO MUSEU: O ARTISTA VISÍVEL 
NUMA AUTORIA ANÔNIMA 
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Aqui deixou também o negro traços vivos, 
marcantes, de seu senso de arte, cultivada, 
porém, no círculo restrito dos terreiros [...]. 
(DUARTE, 1974, p. 207). 

 
 Diversos objetos no Brasil, originados a partir de batidas policiais, 

tiveram como destino os museus. Hoje, formam coleções que somente são 

conhecidas a partir do contexto histórico, especificamente o religioso, em que 

estavam inseridas. 

 As repressões aos terreiros, que tiveram seu início ainda no século XIX, 

pareciam se constituir como a única forma do Estado perseguir e silenciar os 

negros. Era preciso invadir, prender pais e mães de santos e, principalmente, 

recolher os diversos objetos utilizados por eles nos rituais. Neste ínterim, 

surge-nos o questionamento: por que apreender estes objetos? Tal resposta 

começa a ser entendida quando identificamos o Código Penal, promulgado em 

1890, e que prosseguindo sobre suas inúmeras recomendações, deparamo-

nos com três de seus artigos, 156, 157 e 158, que enfatizavam a prática ilegal 

da medicina, da magia e do curandeirismo, sendo exercida pelos terreiros: 

 

Art. 156. Exercer a medicina em qualquer dos seus ramos, a 
arte dentaria ou a pharmacia; praticar a homeopathia, a 
dosimetria, o hypnotismo ou magnetismo animal, sem estar 
habilitado segundo as leis e regulamentos: Penas - de prisão 
cellular por um a seis mezes e multa de 100$ a 500$000. 
Paragrapho unico. Pelos abusos commettidos no exercicio 
ilegal da medicina em geral, os seus autores soffrerão, além 
das penas estabelecidas, as que forem impostas aos crimes a 
que derem causa.   
 
Art. 157. Praticar o espiritismo, a magia e seus sortilegios, usar 
de talismans e cartomancias para despertar sentimentos de 
odio ou amor, inculcar cura de molestias curaveis ou 
incuraveis, emfim, para fascinar e subjugar a credulidade 
publica: Penas - de prisão cellular por um a seis mezes e multa 
de 100$ a 500$000. § 1º Si por influencia, ou em consequencia 
de qualquer destes meios, resultar ao paciente privação, ou 
alteração temporaria ou permanente, das faculdades 
psychicas: Penas - de prisão cellular por um a seis annos e 
multa de 200$ a 500$000.  § 2º Em igual pena, e mais na de 
privação do exercicio da profissão por tempo igual ao da 
condemnação, incorrerá o medico que directamente praticar 
qualquer dos actos acima referidos, ou assumir a 
responsabilidade delles.  
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Art. 158. Ministrar, ou simplesmente prescrever, como meio 
curativo para uso interno ou externo, e sob qualquer fórma 
preparada, substancia de qualquer dos reinos da natureza, 
fazendo, ou exercendo assim, o officio do denominado 
curandeiro: Penas - de prisão cellular por um a seis mezes e 
multa de 100$ a 500$000. Paragrapho unico. Si o emprego de 
qualquer substancia resultar á pessoa privação, ou alteração 
temporaria ou permanente de suas faculdades psychicas ou 
funcções physiologicas, deformidade, ou inhabilitação do 
exercicio de orgão ou apparelho organico, ou, em summa, 
alguma enfermidade: Penas - de prisão cellular por um a seis 
annos e multa de 200$ a 500$000.    Si resultar a morte: Pena - 
de prisão cellular por seis a vinte e quatro annos. (BRASIL, 
1890). 
 
 

Imaginemos um período conturbado e de intensas transformações 

políticas; assim, o referido código adentra o século XX, como o auxílio e 

respaldo legal, que permitia, através de denúncias, o fechamento das “casas 

que faziam barulho”. Em 1940, já no período republicano, quando as tensões 

pareciam arrefecer, o Código Penal sofre uma alteração definindo quem 

deveria ser perseguido. Assim, deixa mais escancarado o racismo e o 

preconceito, resultantes de um discurso construído nas bases do catolicismo. 

Segundo Maggie (1992, p. 264), a mudança deu-se em detrimento da 

associação de espiritismo e magia às religiões de matriz africana: “Candomblés 

e macumbas eram os que aplicavam mal os preceitos, por serem seus adeptos 

ignorantes e incultos”. Decerto, o medo que era gerado pelo dito “feitiço” foi o 

principal agravante que gerou as apreensões em várias partes do país. 

Um adendo muito significativo, nesta concepção, remota-nos ao período 

imperial. Antes mesmo do Código de 1890, vigorava o Código Criminal Imperial 

de 1830, onde as práticas, os ritos e rituais africanos não eram proibidos, 

conforme podemos observar nos artigos 9, 191 e 276, respectivamente: 

 

Não se julgarão criminosos: os que fizerem analyses rasoaveis 
dos princípios, e usos religiosos; Perseguir por motivo de 
religião ao que respeitar a do Estado, e não offender a moral 
publica; Celebrar em casa, ou edificio, que tenha alguma fórma 
exterior de Templo, ou publicamente em qualquer lugar, o culto 
de outra Religião, que não seja a do Estado. (BRASIL, 1830). 
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Mesmo sendo legal a prática religiosa, percebe-se que existiu uma 

restrição que não permitia manifestações em lugares públicos, divulgações em 

fachadas e que não perturbassem o sossego dos vizinhos e, principalmente 

não ofendesse a religião oficial do império. Com este adendo, o número dos 

terreiros só aumentou, tornando-se ameaça para alguns estados que possuíam 

o discurso de serem conservadores e católicos. 

Por volta de 1890, com a crescente de negros libertos e ocupando 

espaços públicos, terreiros de religiões de matriz africana, em diversas capitais 

do país, começaram a ser denunciados por barulhos e por oferecerem serviços 

de consultas e limpeza espiritual. Foram invadidos e seus religiosos levados 

para as delegacias, juntamente com seus aparatos. Seus pertences não eram 

devolvidos e muitos deles, vendidos e doados às instituições para estudos e 

exposições. 

Avançando em 1940, com a frequência das batidas, os objetos que 

ficavam por inúmeros dias, meses e até anos em sessões de criminosos, 

continuavam a despertar a curiosidade de alguns intelectuais e de instituições; 

serviam, em muitos casos, de material de análise e, assim, tornaram-se 

coleções particulares que podiam “provar” a inferioridade africana e a relação 

dos negros, através da antropologia criminal e teorias raciais, com a violência. 

 

Influenciados pelas teorias recém traduzidas de Madison Grant, 
Gobbineau e outros darwinistas sociais, certos baianos brancos 
de muita influência condenaram o que chamaram de 
miscigenação do seu país e da nacionalidade brasileira por 
brasileiros não brancos e seus costumes e tradições 
demasiadamente africanos, tão bem exemplificados pelo 
candomblé. (TURNER, 1976, p. 62). 
 

 
A citação de Michael Turner é um importante ponto para inferirmos onde 

se sedimentaram as análises dos diversos pesquisadores que propuseram falar 

da arte africana e suas formas em território brasileiro. As observações e as 

análises que se faziam pontuais estavam basiladas em um discurso de 

racialidade, onde a partir do seu fazer, os africanos e seus descendentes, eram 

locados em categorias evolutivas. Esta afirmação corrobora com, 

pontualmente, o que observou Beatriz Góis Dantas, em publicação de Vovó 
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nagô e papai branco, em 1988, fruto de sua pesquisa de mestrado, em que 

afirma serem as religiões que concentravam a mistura de regionalismos e 

mantinham certo afastamento dos “padrões africanos”, as mais perseguidas 

pela polícia, pois estariam associadas às práticas de feitiçaria. Ao contrário 

daquelas consideradas de “pureza nagô” que mantinham ligação com a feitura 

tradicional da África e estariam, sincreticamente, mais próxima da religião “mais 

evoluída”, o cristianismo: 

 

Dessa perspectiva pedagógica, o Xangô tradicional, 
africanizado, devia ser preservado, porque era verdadeira 
religião dirigida por sacerdotes "sinceros e conscientes", não 
denegria a imagem do negro. “Era tradição africana e pura." No 
entanto, o Xangô moderno, deturpado, constituía-se num 
entrave ao "alevantamento moral", gerando, muitas vezes, 
"casos policiáveis", devendo, pois, ser abandonado e 
substituído por formas religiosas mais condizentes com a 
proposta de integração do negro na sociedade de classes. [...] 
O Xangô africano mais puro é verdadeira religião. A perda 
dessa pureza leva à identificação do polo misturado e moderno 
com feitiçaria, degenerescência e exploração, passível, 
portanto, de combate, não só pela polícia, mas por aqueles que 
trabalhavam pela elevação moral do negro. (DANTAS, 1988, p. 
182-183). 
 
 

Tal posicionado de Dantas (1988) explica muita das análises realizadas 

em referência à escultura africana. Desta, inferimos que a ênfase dada, por 

exemplo, por Nina Rodrigues (1982), em perceber maior primor no fazer 

escultural iorubá, responde diretamente seu preconceito com a possível 

produção local e pela procedência dos objetos. Muitos destes vieram de casas 

que produziam ritos com fazeres locais, com práticas indígenas e católicas, e 

eram vinculadas à oferta de sessões de curas, não apresentavam o “ser puro”, 

eram das camadas mais populares. Portanto, os terreiros que tiveram seus 

objetos apreendidos eram marginalizados, não possuíam escancarados 

intelectuais, políticos e policiais, de onde provinha a proteção. O pretexto para 

as perseguições era político, na medida em que o objetivo era eliminar 

concorrentes, do campo da política e da religião, conforme podemos interpretar 

da citação a seguir: 
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A oposição que historicamente se constrói entre religião e 
magia/feitiçaria, a primeira tida como manifestação legítima do 
sagrado e a segunda, como manipulação ilegítima e profana, 
desliza geralmente da classificação para a acusação. Através 
dela se desqualificam práticas, crenças e agentes religiosos. 
Desse modo, a religião dos vencidos, ou dos grupos 
estruturalmente inferiores no interior de uma sociedade, são 
sempre reduzidas à magia, feitiçaria e superstição. Isso 
aconteceu com os africanos transportados para o Brasil como 
escravos e persistiu no período pós-abolicionista em relação 
aos negros livres. Com efeito, uma das acusações mais 
frequentes aos terreiros de Candomblé durante a Primeira 
República era a prática de feitiçaria. (DANTAS, 1988, p. 163). 
 
 

A problemática lançada por Dantas (1988) é somente um fio crítico que 

merece maior aprofundamento, mas por ser um tema muito extenso e não ser 

o principal objetivo desse trabalho, ficaremos com seu apontamento a respeito 

da separação entre o que é “puro e descaracterizado” e que, naturalmente, 

leva-nos a compreender a ideia do que seja “bom e ruim” na percepção de 

Nina Rodrigues, Arthur Ramos, Mariano Carneiro da Cunha,  e Clarival do 

Prado Valladares, que mais adiante voltaremos a discorrer. 

As peças apreendidas despertavam fetiche; seus colecionadores eram, 

além de cientistas, delegados e instituições; tê-las significava manter um troféu 

baseado nos discursos pleiteados em teorias científicas, que no Brasil eram 

mascaradas por “entender os diferentes”. Estudar o negro parecia o tema mais 

necessário e preponderante para o que se constituiu como compreensão da 

“raça africana”, em território nacional, no início do século XX. E neste viés, que 

trazia em sua essência racismo, os inúmeros objetos foram reunidos, a 

princípio, sem a preocupação de serem entendidos a partir de suas condições 

de feitura, de uso, de significado e de potência artística.  

Se fizermos um breve levantamento, das diversas coleções que se 

originaram desses olhares fetichistas e inferiorizados, veremos que o mais 

evidente é como elas foram expostas ao público, somente como peças de 

feitiçaria, de função ritualística, tendo, de imediato, a preocupação em associá-

las com deuses africanos. Sem dúvidas, não podemos descartar a importância 

desses significativos apontamentos; são deles que nos geraram incômodos e o 

sentido para a escrita desta tese.  
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Evidentemente, o assombramento que tanto frisamos, no capítulo 

anterior, foi o principal condutor para que até hoje, mesmo com pesquisas mais 

significativas sobre o fazer africano e afro-brasileiro encabeçadas pelo Instituto 

Nacional do Folclore em 1980, a produção artística do negro nessas coleções 

ainda seja assombrada e esteja nas sombras da história da arte brasileira. 

Nesta visada, não podemos deixar de destacar os estudos de Raul Lody, 

já apresentado nesta narrativa, que em suas catalogações principiou a 

percepção das coleções vindas dos terreiros em seu cunho religioso. Os 

estudos de Lody são gatilhos e neles enxergamos a direção para as análises 

dos objetos que trazem, em sua feitura, indícios do fazer local; da possível 

identidade do artista; do material, que não seja somente a madeira e o bronze; 

dos usos e das técnicas que, até hoje, são utilizadas por santeiros e artistas 

populares. São diversas coleções e algumas merecem nossa atenção. 

Um das coleções estudadas é a Culto afro-brasileiro – um testemunho 

do Xangô Pernambucano, salvaguarda do Museu do Estado de Pernambuco. 

Os objetos foram doados aquela instituição pela Secretaria de Segurança 

Pública, entre 1938 e 1940, resultados de várias batidas, deflagradas por meio 

de denúncias anônimas, em diversos bairros da capital Recife. 

 

A Delegacia de investigações prosseguindo na campanha 
contra os xangôs, catimbus, cartomantes e outros centros de 
exploração de bôa fé popular, prendeu nestes últimos dias 
vários contraventores e grande e variada copia de material 
utilisado na feitiçaria. Essa campanha recrudesceu depois que 
a delegacia se certificou de que os infratores, principalmente os 
adeptos da seita africana, se mostravam dispostos a burlar as 
determinações contidas na circular do secretário da Segurança, 
prohibindo o seu funcionamento. Verificou a policia que os 
xangôs, depois da referida prohibição, passaram a funccionar 
em sedes diferentes e a altas horas da noite, sem o 
característico toque de tambores. Dentre o material apreendido 
há varias imagens e objectos do culto catholico que a 
autoridade vae entregar ao Sr. Rodolpho Aureliano, presidente 
da Acção Catholica. O delegado, encarregado dessas 
diligências, falando á reportagem, disse que esses centros 
vinham funccionando até recentemente, com desrespeito á 
nossa tradição cristã. (DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 1938). 
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É visível que a referida batida foi fruto de denúncia e que teve sua 

origem, provavelmente de algum católico, de alguém que sabia do 

funcionamento do terreiro; situação muito costumeira. A própria reportagem 

menciona o uso dos santos e objetos católicos, forte sincretismo realizado 

pelos terreiros, dentre as peças recolhidas e enfatiza o culto realizado sem o 

rotineiro som dos atabaques, como era esperado. Sendo assim, este é outro 

ponto que nos chama a atenção, pois os objetos foram retirados de um “culto 

em silêncio”. Esta denominação, que no próximo capítulo discorreremos com 

mais ênfase, foi citada pela primeira vez por Gonçalves Fernandes (1941) que, 

em visita a Maceió em 1939, constatou uma nova modalidade de culto, o 

“xangô rezado baixo”.  

 
Figura 88 - Manchete da apreensão. Diário de Pernambuco, Recife, 13 de fevereiro de 1938. 

Fonte: Acervo Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. 
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Figuras 89 e 90 - Objetos dos xangôs no pátio da polícia 
pernambucana, doados à comitiva de Mário de Andrade, em 1938. 
Fotografia de Luis Saia. 
Fonte: Arquivo Centro Cultural São Paulo. 
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Lody responsável pela catalogação, afirma que a coleção tem 307 peças 

em madeira, tecido, folha-de-flandres, ferro, cerâmica, gesso, couro, palitos, 

cabaças, chifres, conchas, cascos de tartarugas, além de outros tipos de 

materiais: 

 

[...] acervo que revela técnicas, formas, usos e, principalmente, 
a marca determinante do estilo de culto desenvolvido nos 
terreiros do Recife, na época em que tantos objetos foram 
tomados de seus espaços sagrados pela repressão policial. 
Hoje, tão valioso conjunto de peças atesta a vida religiosa dos 
xangôs e como cada objeto representa sua intenção de culto, 
incluindo-se níveis de marcante sincretismo com imagens de 
santos católicos integradas à compreensão ritual do deus 
africano, e como este se apresenta, visualmente, em seus 
objetos, nos terreiros de xangô. (LODY, 2005, p. 52). 
 
 

Outra coleção, denominada Polícia da Corte, do Museu Nacional, teve 

seu início em 1880, quando as peças foram doadas pela Polícia da Corte a 

pedido do diretor do museu, Ladislau de Souza Mello e Netto (1838-1894)46, 

com interesse acadêmico, conforme atestamos na citação: 

 
Illmº e Ex_mo Snr. Constando-me achar-se na Secretaria da 
Policia grande porção de objetos apreendidos a africanos nas 
chamadas – casas de dar fortuna – e sendo tais objetos de 
grande interesse etnológico. Rogo a V. Exª. Se digne dar as 
necessárias ordens para que sejam eles confiados a este 
Museu onde não somente estará à disposição das autoridades 
policiais para quaisquer estudos e esclarecimentos a que se 
possam prestar mais ainda se tornarão objetos de alto 
interesse científico para o conhecimento dos costumes 
africanos. (NETTO, 1880) 
 
 

No trecho anterior, conseguimos inferir o interesse do diretor do museu 

nos objetos. Certamente, sua curiosidade estava centrada, no que já 

atestamos, em exotismo e no discurso de racialização47 (SCHWARCZ, 1993). 

                                                           
46 Nascido no estado de Alagoas, foi um botânico e diretor do Museu Nacional do Rio de 
Janeiro entre 1870 e 1893 (ALMEIDA, 2017). 

47 Essa lógica é melhor apresentada na Revista da Exposição Antropológica de 1882. Um 
material onde Ladislau Netto visava mostrar ao mundo e aos cientistas, juntamente com outros 
estudiosos da época, suas investigações a respeito das lendas, ritos, costumes indígenas e 
africanos, mestiçagem dos povos, poemas e teorias racistas. 
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Mas, é nas citações a seguir, recortadas do jornal Gazeta de Notícias, de 28 de 

novembro de 1887 e de 25 de setembro de 1889, que nos direcionamos ao 

contexto em que se deu a gênese da coleção formada a partir das batidas nas 

“casas de dar fortuna”, nome este popularmente dado às casas religiosas de 

matriz africana no Rio de Janeiro: 

 
Anteontem as 10 ½ horas da noite, o subdelegado do 2° distrito 
de Santana, acompanhado de seu escrivão, deu busca em 
uma casa de dar fortuna, na Rua Princesa dos Cajueiros, nº 63. 
O chefe dessa casa é um preto de nome Tito que se diz livre. 
Foram apreendidos diversos objetos de prata, ouro, vasos, 
louça, manipansos, e alguns instrumentos de tortura, etc.; 
todos esses objetos que foram levados para a polícia, quase 
encheram uma carroça. O dono do estabelecimento, cinco 
pretas minas que ali se achavam e um crioulo que resistiu e 
tentou ferir os agentes da autoridade, foram presos. (GAZETA 
DE NOTÍCIAS, 1887, p. 2). 
 
Por toda a parte a immundice era grande, e numerosos eram 
os extravagantes objectos que se encontravam alli reunidos. 
[...] Entre o grande número de objectos arrecadados pela 
policia distingue-se além de 2 cabritos e 4 jabotis, os seguintes: 
um cesto com craneos e cabeças de cabritos, 7 pelles d’estes, 
argolas de diversos tamanhos, 1 frigideira com busios 
grudados a uma substancia que parece argamassa em forma 
de bolo, chocalhos de diversos tamanhos e qualidades, busios 
em grande quantidade, tambores africanos, collares, um bahú 
com roupas de fantasia e muitos outros que seria longo 
mencionar. (GAZETA DE NOTÍCIAS, 1889, p. 2). 

 
 

Na busca por registros das peças desse período, identificamos somente 

pequenas manchetes que coincidem com o momento em que ocorreu o pedido 

do diretor do Museu Nacional. Como nossa intenção era identificar a maneira 

como os noticiários retratavam os objetos, a escrita e a imagem, estendemos a 

procura de fontes até 1910. Neste contexto, deparamo-nos com os estudos de 

Arthur Valle, historiador da arte, a cerca da arte sacro afro-brasileira na 

imprensa, entre 1904 e 1932. 

Valle (2018) afirma que em sua investida acadêmica, tentando entender 

como as religiões afro-brasileiras foram perseguidas no Brasil republicano, 

assim como as expressões artísticas dos objetos apreendidos, a primeira 
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publicação encontrada, com desenhos de algumas peças, aparece carregada 

de racismo e desprezo, conforme atestamos nas citações anteriormente. 

É na página dois da Gazeta de Notícias, de 24 de julho de 1904, que 

visualizamos um conjunto de desenhos, num suplemento ilustrado, com o título 

Instrumentos de feiticeiros.  

 

Figura 91 - Suplemento ilustrado Instrumentos de feiticeiro. Rio de Janeiro, Gazeta de Notícias, 
24 de julho de 1904. 

Fonte: Acervo Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. 
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Em análise, Valle (2018) enfatiza que, 
 
 

Instrumentos de Feiticeiros reproduz ao todo oito objetos 
sacros, na forma de desenhos lineares. Embora o articulista 
anônimo afirme que “fomos a algumas casas de feitiçaria [e] 
trouxemos as fotografias dos instrumentos de santo que damos 
hoje a público”, todos esses desenhos são bastante 
simplificados, podendo alguns deles perfeitamente terem sido 
feitos a partir de simples descrições verbais. [...] O primeiro é 
um agogô com uma única campânula, recoberto com motivos 
ornamentais. Seguem-se três tambores, designados nas 
legendas pelos nomes “Tambor Rum,” “Vampry” e “Ibata Cetu”. 
[...] O último instrumento musical reproduzido em Instrumentos 
de Feiticeiros é um xequerê, uma espécie de chocalho 
composto por uma cabaça coberta por uma rede frouxa de 
algodão com contas  [...]. Três outros objetos sacros são 
mostrados na Gazeta. O primeiro é um opelê, instrumento 
típico de consulta ao sistema oracular iorubano do Ifá. O 
segundo objeto é um abebé uma espécie de leque/espelho 
metálico que é um distintivo das iás orixás e das mães 
ancestrais. [...] Por fim, é reproduzido o desenho de um xaxará, 
tradicional ferramenta de Obaluaiê, o orixá da varíola e de 
outras doenças contagiosas. (VALLE, 2018, n.p). 
 
 

A coleção48 Polícia da Corte reúne 120 peças, incluindo instrumentos 

musicais, especialmente tambores, e itens ligados ao candomblé, como 

ferramentas dos orixás. De acordo com Lody (2005, p. 161), que também pode 

estudar a coleção, “os objetos que estavam a princípio guardados na reserva 

técnica do museu, distantes de seus apreciadores, necessitavam de meios 

difusores para socializar tão importantes testemunhos visuais”. Assim, pode 

perceber, a partir de fontes morfológicas, a feitura dos artesãos dos próprios 

terreiros, na forma como construíram os objetos da imaginária diversa, “[...] 

que, lida e analisada detidamente, se demonstra integrativa, correlacionada e 

tradutora do encontro da tradição com a modernidade” (LODY, 2005, p. 167). 

Um adendo à análise desta coleção é a presença de 18 esculturas 

antropomorfas, que traduzem a imaginária crioula, imagens tipicamente 

produzidas na Bahia, mas que retoma os modelos africanos de origem. Nelas, 

com inúmeras particularidades, é visível a mão e o saber do africano e seus 

                                                           
48 Esta coleção foi destruída em 2018, quando o Museu Nacional foi acometido por um 
incêndio, perdendo grande parte do seu acervo. 
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descendentes. Desta percepção, Lody (2005, p. 163) acresce que a 

“crioulização” é “um processo e ação binária entre uma visualidade oficial e 

imposta pelo europeu e uma consciência étnica geral e abrangente de tudo que 

procedesse da África”. 

Nas esculturas antropomorfas, certamente, constata-se os empréstimos 

tipológicos e resolutivos, sejam nas formas, no uso e na adaptação dos 

materiais vindos do imaginário católico. Estes foram impregnados e 

reinterpretados pelo olhar e pela mão afro-brasileira, impelindo alguns signos 

plásticos e, sem dúvidas, atuando com intenção simbólica e representativa 

sóciorreligiosa (LODY, 2005). Assim, 

 

a vertente orientadora do trabalho com a coleção de 18 
esculturas crioulas em madeira e de representação religiosa no 
candomblé baiano, alocada no Setor de Etnografia/etnologia do 
Museu Nacional (UFRJ), foi o proprium africano, que, mesmo 
quando crioulizado, aculturado e transformado, consegue 
manter elementos de identificação formal e funcional que 
atestam e confirmam o fazer e o conhecimento de base afro-
brasileira, atenta, entretanto, a visões e percepções 
tradicionais. (LODY, 2005, p. 167). 
 
 

Analisemos as citações a seguir: 

 

Conforme hontem noticiamos a Policia em importante diligencia 
em Amoreiras, na cidade de Itaparica, aprehendeu diversos 
utensílios de candomblé permitidos juntamente com os 
apetrechos para esta capital. Os referidos apetrechos, ao que 
declarou o sacerdote negro, datam da época da escravidão, 
vindo mesmo alguns da África. O clichê acima mostra os 
objetos que se encontram na delegacia. (A TARDE, 22 
jun.1940, p. 3). 
 
[...] organizada a caravana policial, foi a casa do “pae de santo” 
varejada sendo elle preso juntamente com as raparigas [...] e 
apprehendido todos os utensílios encontrados. Dentre estes 
foram encontradas várias figuras exhoticas, representando os 
deuses da Mytholgia. Vimos mesmo uma figura de Baddha e 
outra de Venus. (A TARDE, 30 abr. 1940, p. 10). 
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Referência às casas de prostituição, origem africana e sincretismo 

religioso, os trechos acima denotam o universo que originou uma das mais 

famosas coleções de arte africana e afro-brasileira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Figuras 92 e 93 - Manchete de prisão de pai de santo; Apreensão de objetos em Itaparica, 

Bahia, A Tarde, 1940. 
Fonte: Arquivo Centro de Memória Baiana. 



Nas cinzas da Coleção Perseverança, a memória arde|276 

 

 

A coleção do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia – IGHBA - é 

testemunho dos terreiros de candomblé do estado. As inúmeras peças 

carregam propriedades de orixás, voduns, inquices e caboclos, onde fazem 

delas moradia e, segundo Lody (2005), sendo a própria divindade, no vivo e 

digno desempenho de suas funções na intimidade de cada terreiro, “é um 

magnífico registro de tecnologias e intenções litúrgicas dos rituais” (LODY, 

2005, p. 61). 

Somente em 1985, com apoio da Funarte e do Instituto Brasileiro do 

Folclore, é que as peças foram catalogadas. Cerca de 170 objetos49 entre 

esculturas, instrumentos musicais, mobiliário, emblemas das divindades, joias e 

adereços, vestuário, recipientes e manuscritos:  

 

Enquanto documento da memória religiosa afro-brasileira, a 
coleção fornece muitos elementos, induzindo a compreensão 
de importantes sociedades que, secretamente, sustentavam o 
amplo e geral culto aos reis, heróis, mitos fundadores, 
guerreiros divinizados, donos da natureza, formadores e 
motivadores dos rituais dos terreiros de candomblé. (LODY, 
2005, p. 62). 

 
 

Lody também promove uma análise muito significativa da coleção. 

Distancia-se da ideia tipificada do “ser somente africano”, promovida por 

pesquisadores já citados anteriormente, e enaltece outras representações 

religiosas, como o candomblé de caboclo, novo estilo e traços abrasileirados, 

com produções criadas a partir de uma interpretação afro-brasileira diante dos 

elencos de mitos nacionais, tais como os indígenas: 

 

Os caboclos são, aliás, interpretados como personagens 
cívicos, portadores das cores verde e amarela, do Brasil 
independente, naturais habitantes do mundo nacional. Isso 
reforça o aparecimento, na coleção, de duas representações 
visuais, inquetes, esculturas antropomorfas, em que os 

                                                           
49 Em visita ao IGHBA, constamos que parte das peças, publicadas no catálogo de 1985, não 
se encontrava nas vitrines. Foi nos informados que os objetos desapareceram da instituição, 
possivelmente em 1993. Funcionários também nos relataram que há indícios de terem sido 
jogados no lixo. Pelo que percebemos, o caso nunca foi esclarecido nem o instituto preocupou-
se em esclarecer o sumiço. 
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caboclos são vestidos com cocares, saiotes de penas, lanças e 
fitas verdes e amarelas, provavelmente peças que recebiam 
culto nas aldeias, locais sacralizados e a eles dedicados. 
(LODY, 2005, p. 64).  
 
 

É a primeira vez que um estudo de coleção é produzido atentando-se 

para a visualidade afro-brasileira que acentua qualidade peculiar. A história dos 

objetos da coleção do IGHBA, através da identidade dos materiais, das cores, 

da disposição dos signos e das intenções de fabrico e uso, garante a 

compreensão das mãos hábeis do artista local que esteve alimentado de 

referências históricas, sociais, políticas e religiosas, mas que foi sempre visto 

na periferia. Certamente, a análise de Lody é um divisor nos estudos da arte 

afrorreligiosa, ademais, é um importante sinalizador sobre a presença da mão 

afro-brasileira, como elemento principal e necessário ao entendimento do que 

chamamos de arte afro-brasileira. 

Na mesma perspectiva de coleções formadas em consequência das 

apreensões, temos também a coleção Magia Negra, assim intitulada, pela 

Polícia Civil do Rio de Janeiro:  

 

Por determinação do Chefe de Polícia, a Diretoria Geral de 
Investigações, agindo em colaborações com a 1ª delegacia 
auxiliar e com a Secção de Repressão aos Tóxicos e 
Mistificações, iniciou, sexta-feira última, uma enérgica 
campanha contra os “macumbeiros” e demais adeptos da 
“magia-negra”. (DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 1 abr. 1941, p. 7). 
 
 

Grande parte dos objetos foi apreendida ainda no início do século XX, 

especificamente na década de 1920, através de denúncias contra as casas do 

que chamavam de charlatanismo. Posteriormente, organizados como conjunto 

expositivo, proposto pelo próprio diretor do museu, Rodrigo Mello Franco de 

Andrade, é tombada em 1938 pela Subsecretaria do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional – SPHAN, onde se encontra até hoje salvaguarda no museu 

da própria polícia. 

Segundo a antropóloga Yvonne Maggie, que desenvolveu o projeto de 

catalogação, as peças eram apetrechos apreendidos e logo examinados por 

peritos que davam a classificação de objetos de magia negra, como também 
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arsenal de bruxos, “objetos próprios para a exploração do falso espiritismo, [...] 

coisas necessárias à mise-en-scène da macumba [...]” (MAGGIE, 1992, p. 

260). Ainda de acordo com a antropóloga, a coleção está disposta como um 

terreiro, onde a imagens dos exus estão separadas das dos outros orixás, além 

dos atabaques estarem longe das imagens e os trabalhos para fechar 

caminhos distantes dos trabalhos para abrir caminhos50. Ao longo dos anos, a 

coleção foi sendo acrescida com outras peças e alocada, de acordo com 

Corrêa (2014), em um espaço, montado por um detetive umbandista, cuja 

atmosfera era “surrealista”, oscilando entre o naif, o kitsch, e o trash. 

 
Figura 94 - Prisão e apreensão em casas de dar fortuna. Rio de Janeiro, 

Diário de Notícia, 1 de abril de 1941. 
Fonte: Acervo Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. 

                                                           
50 Desde 2017, um grupo de religiosos, atarvés do projeto “Liberte nosso sagrado”, vinha 
reinvindicando às autoridades para que o Museu da Polícia entregasse as peças para que 
fossem relocadas em um espaço apropiado para pesquisas e visitação, ação que o atual 
museu nunca permitiu. Finalmente, em 2020, foi aprovada a retirada da coleção daquela 
instituição, e em 2021 a transferência das peças para o Museu da República no Rio de Janeiro. 
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Em 1989, além de 40 peças da coleção serem queimadas, devido a um 

incêndio avassalador ocorrido em algumas partes do museu, outras 

desapareceram e se perderam sem qualquer justificativa. 

As quatro coleções exemplificadas foram formadas, exclusivamente, de 

doações das secretarias de segurança às instituições onde hoje as abrigam. 

Porém, é imprescindível sinalizarmos que outras coleções, com mesmo 

destaque, foram formadas por pesquisadores que compravam e/ou recebiam 

dos pais e mães de santo e delegados objetos dos terreiros. Muitas dessas 

coleções encontram-se anexadas em museus de alguns estados do país, 

levando o nome do pesquisador que lhe deu origem. 

O médico e estudioso sobre os negros e das religiões na Bahia, 

Raimundo Nina Rodrigues, formou a primeira coleção com objetos africanos e 

afro-brasileiros. Segundo Serafim (2010), Nina Rodrigues era bastante 

respeitado entre os terreiros de Salvador, a ponto de ter se tornado Ogã no 

terreiro do Gantois por Mãe Pulquéria. De posse de muitas peças que lhe eram 

doadas e algumas adquiridas por preço simbólico, formou a coleção a partir do 

preceito em que os africanos e seus descendentes eram vistos como 

integrantes de raça inferior, fósseis vivos da infância da humanidade; assim 

estariam suscetíveis à criminalidade e à desordem.  

Rodrigues monta sua coleção dentro do Instituto Médico Legal, 

especificamente num museu anexo a ele, que mais tarde, após um incêndio em 

1905, que queimaria a Faculdade de Medicina da Bahia, passaria a se chamar 

Estácio de Lima, em homenagem ao professor que tomou a frente na causa da 

reativação do espaço. 

Há relatos de que as peças, do então Museu Estácio de Lima, não são 

mais as coletadas por Nina Rodrigues, que tiveram destino ou que foram 

danificadas pela ação do tempo e dos insetos. Como as informações não são 

exatas, é provável que as peças tanto de Nina Rodrigues, como de Estácio de 

Lima, estejam misturadas nas 200 peças que hoje fazem parte do acervo do 

Museu Afro-Brasil – MAFRO, administrado pela Universidade Federal da Bahia. 

São objetos de origem africana e afro-brasileira representados por vestuário, 
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assentamentos e ferramentas das entidades, estatuária, joias e instrumentos 

musicais. 

Dando prosseguimento aos estudos de Nina Rodrigues, após sua morte, 

o médico Arthur Ramos, envereda-se, a partir de 1920, nas pesquisas sobre o 

negro do Nordeste, principalmente os da Bahia, com recorte também para os 

do Rio de Janeiro. Ramos busca justificar e comprovar suas teorias a respeito 

dos casos de psicopatologia, espécie de estigma, dos adeptos do candomblé e 

macumbas. Assim, recolheu em diversos terreiros objetos que pudessem ser 

analisados e ilustrados a partir da perspectiva racial, primitiva e de aculturação, 

o movimento de absorção de uma cultura por outra, dando origem a um híbrido 

cultural que caracterizaria o povo brasileiro. 

Lody que organizou toda a coleção, nomeada Arthur Ramos, hoje sobre 

os cuidados do Museu Arthur Ramos, sediado na Casa José de Alencar, na 

cidade de Fortaleza – Ceará, informa-nos que os 152 preciosos objetos estão 

agrupados por afinidades, respeitando a própria organização de Arthur Ramos, 

em: Série de macumbas e candomblés; Série plantas, banhos, defumadores; 

Série garrafadas; Objetos etnográficos não-negros; Instrumentos de música e 

ferro da escravidão e Objetos africanos. 

 

Essas peças, que são testemunho da cultura material de 
grupos africanos e, notadamente, da produção afro-brasileira, 
foram alvo de estudo acurado, destacando-se matérias-primas, 
tecnologias e funções, onde prevalecem os símbolos religiosos. 
(LODY, 2005, p. 139). 
 
 

Na coleção Arthur Ramos é possível compreender o olhar antropológico, 

defendido pelo médico, na perspectiva das questões sociais e culturais afro-

brasileiras, numa sustentação religiosa, colocando os terreiros como 

verdadeiros sítios de defesa de memórias africanas e de soluções já afro-

brasileiras: “[...] traz objetos africanos de Angola e do Congo, objetos 

brasileiros do Rio de Janeiro, da Bahia e de outras localidades” (LODY, 2005, 

p. 141).  
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Figura 95 - O sincretismo religioso gêge-nagô-bantu-católico. Fotografia de Arthur Ramos em 

pesquisa pelos terreiros do Nordeste. 
Fonte: RAMOS, 1940. 

 
 

Acresce a estas coleções, o conjunto de peças, pertencentes aos 

xangôs alagoanos, formado pelo folclorista Théo Brandão51; hoje, parte do 

acervo do Museu Théo Brandão de Antropologia e Folclore, administrado pela 

Universidade Federal de Alagoas – UFAL. 

Salientamos que o folclorista foi um dos responsáveis, juntamente com 

Abelardo Duarte, pela descoberta das peças do Quebra de 1912 que estavam 

abandonadas na antiga Sociedade Perseverança. Portanto, a formação da 

coleção de Théo Brandão, cujas peças vinham das delegacias e de doações de 

médicos psiquiatras, não deixa de ser uma complementaridade da Coleção 

Perseverança, visto que, recolhidas após 1912, os objetos denunciam a 

continuidade da Operação Xangô que se perdurou muitos anos, conforme 

podemos atestar na edição do Jornal de Alagoas de 11 de outubro de 1936. 

                                                           
51 Theotônio Vilela Brandão (1907-1981). Médico, professor de Antropologia da Universidade 
Federal de Alagoas. Pesquisador dos folguedos populares das manifestações culturais. Tendo 
maior interesse nos guerreiros, teatro tradicional do ciclo natalino (ROCHA, 1988). 
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Figura 96 - Apreensão e prisão em terreiro de Maceió. Jornal de Alagoas, 11 de outubro de 

1936. 
Fonte: Acervo IHGAL. 

 
 

A Coleção Afro-Brasileira do Museu Théo Brandão é constituída de 90 

objetos que, 

 
informam sobre os diferentes momentos religiosos do Xangô 
no estado de Alagoas. São peças confeccionadas em folhas-
de-flandres e que serviam nas montagens dos assentamentos; 
são tambores, peças monóxilas, de tronco de coqueiro 
escavado a fogo; são, também, peças em gesso que, 
compradas em lojas e sacralizadas em terreiros, ganharam 
outra dimensão no elenco de bens materiais de representação 
afro-brasileira. (LODY, 2005, p. 135). 
 
 

Em análise, Lody (2005) enfatiza, talvez o ponto mais importante para 

compreendermos como se construíam e como eram utilizados as peças da 

referida coleção. Neste sentido, nos afirma que é possível identificar as 

relações entre os terreiros de Alagoas com os de Sergipe e Pernambuco, 

características afins, ressaltando-se as marcas que fazem os estilos estaduais, 

as soluções individuais dos pais e mães de santo, conhecimento da religião, 

tradições familiares e laços consanguíneos fornecedores de elementos de 

unidade nos terreiros. 

Compreender a origem de todos esses objetos, agora coleções 

espalhadas por vários museus, sempre foi uma das principais iniciativas dos 

diversos pesquisadores citados acima. Mas, sem sucesso, enfatizaram suas 

investigações naquilo que de mais instigante alimentava seus discursos, a vida 

dos negros e seu lugar na dinâmica da sociedade brasileira, atrelados ao fazer 

primitivo africano. 
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De Nina Rodrigues a Théo Brandão, todas as peças foram 

ressignificadas; muitas delas serviram de provas para assegurar a inferioridade 

dos africanos ou algum grau de evolução intelectual e aprumo pela arte 

tradicional. Desse modo, presos às análises fetichista, racista, criminológica e 

em padrões de arte clássica, os objetos receberam selo de etnográficos, 

exóticos, primitivos e ágrafos; foram encaixotados numa leitura tendenciosa; e 

os que não se tratavam das esculturas, arrolados sem ao menos receberem 

um estudo específico sobre feitura e autoria. Tornaram-se, somente, peças de 

bruxaria, sem padrão estético, sujas, de pouca relevância, “bugingangas”, 

atraindo olhares de curiosos, pela sua história, e não pelo seu valor artístico. 

Nenhum desses estudiosos preocupou-se com esse assombro, com essa 

“estética suja” e com esses indícios locais que retratam um autor anônimo? 

Respondemos que não. Olharam primeiro para a África e tentaram encontrá-la 

aqui. Sinalisaram o artista afrorreligioso, mas, o abandonaram entre os 

conceitos. 

Como já afirmamos, tal preocupação e mudança analítica é somente 

iniciada a partir de 1980, quando essas peças de “menor valor”, de materiais 

reutilizáveis e com grande presença de substâncias ritualísticas, são 

equiparadas como arte, ainda com certo receio, e sua plasticidade é enaltecida 

a partir de apontamentos sobre os incisos e adereços que permitem a 

identificação dos deuses africanos e do uso ritual. Sendo assim, acreditamos 

que é nesse momento que o artista negro, mesmo sem sua identidade, é 

colocado nos centros das análises, onde as questões de fabrico, manipulação 

de matéria-prima e comercialização são acrescidas à compreensão estética. É 

um registro muito pouco, mas um importante passo. Destes, o anonimato 

destaca-se e se torna um importante recurso para a leitura das peças; como 

uma fenda escura que, iluminada, vai revelando marcas que nos permitem 

construir a identidade do invisível. 

Falar de assinatura, registro, identificação de autoria, no mundo das 

coleções de apreensões, é assunto praticamente sedimentado. A concepção é 

de que é impossível identificar os autores das peças, até mesmo as 

encomendadas pelos terreiros aos santeiros, ferreiros ou compradas em 
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mercados públicos. Neste cenário, as questões que normalmente guiaram as 

referidas análises eram: Vieram da África? Existia a possibilidade dos africanos 

e seus descendentes terem produzidos estes tipos de objetos no Brasil? A que 

orixá/deus africano pertencem? A primeira pergunta era facilmente respondida 

num modelo comparativo com a arte africana, estilo, traços e feitura tradicional; 

a segunda, aparentemente, ficou concentrada nos materiais, o que tem lá e 

não tem aqui, entre a madeira e o bronze, a probabilidade das de bronze terem 

sido trazidas da África era certa; a terceira, mais corriqueira, centrava-se na 

identificação dos adereços, a partir do viés antropológico. 

Angela Lühning (1996), em investigação sobre as batidas policiais na 

cidade de Salvador, no início do século XX, enfatiza um ponto muito comum 

que nos facilita compreender o porquê dessas “bugingangas” estarem 

centradas em análises muito superficiais. Se realizarmos, por exemplo, uma 

busca nas documentações e imagens fotográficas, em jornais e revistas, aqui 

corroboramos com o pensamento de Salum (2017), na tentativa de construir 

uma possível linha investigativa sobre a procedência de algumas peças, 

veremos que, 

 

[...] os artigos que falam sobre as chamadas “batidas” nos 
candomblés são, muitas vezes, acompanhados por uma foto, 
que mostra as peças apreendidas pela polícia. Às vezes são 
peças que existem em qualquer candomblé, outras vezes são 
peças únicas, tambores com alguma inscrição, roupas de 
santos, certas ferramentas bem originais, permitindo facilmente 
um reconhecimento [...]. (LÜHNING, 1996, p. 218). 
 
 

Como afirma a autora, era fácil o reconhecimento, em termos de 

funcionalidade, porém, não havia assinatura do criador. Assim, as manchetes, 

com teor pejorativo, neutralizavam as peças em seu valor intrínseco e 

extrapolava a compreensão do valor material, técnico e estético. Não 

apresentavam nenhuma informação sobre procedência, somente, em alguns 

casos, referências de uso ritual (SALUM, 2017).  
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Figura 97 - Policiais posam com religiosa de catimbó em apreensão na cidade de Maceió. 

Fotografia do Instituto Médico Legal de Maceió. 
Fonte: FERNANDES, 1941. 

 

É este o tratamento dado aos objetos que a documentação fotográfica 

do passado denuncia; há um assombramento e um processo de apagamento 

que começa com as batidas, enfatizadas pelos artigos de jornais e perpetuado 

pelas leituras dos intelectuais. Explicita Salum (2017, p. 167): “o tratamento 

pejorativo e seu cerceamento enquanto expressão coletiva de um fenômeno”. 

Ou seja, se hoje essas coleções provindas dos inúmeros terreiros de 

candomblés, xangôs e outras religiões de matrizes africanas sofrem com 

descaso em sua conservação, divulgação e consequentemente com sua 

memória, isso é fruto de um olhar preconceituoso preconizado pela imprensa e 

pelos estudiosos, como Nina Rodrigues e tantos outros. 

Na contramão dessa perspectiva reducionista, vamos ao encontro do 

que Ribeiro Júnior (2008) afirmou como essência para o entendimento dos 

inúmeros objetos, hoje em coleções, confiscados pela polícia. De acordo com o 

autor é preciso, antes da observância da peça em seu contexto sistêmico, uso 

e reúso, considerar, em face do objeto, tudo o que anima seu ciclo de vida. 

Assim, nesta compreensão, aproximaremos-nos de outras circunstâncias que, 

a priori, não são tidas como importantes ou, simplesmente são descartadas: as 

marcas de feitura e a concepção artística. Há alguém por trás que sinaliza. 
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A Coleção Perseverança, por exemplo, é somente analisada como 

“possíveis objetos de arte”, com recorte para as esculturas que trazem o fazer 

africano, em 1951, um ano após a abertura da exposição no IHGAL. Antes 

disso, todas as manchetes e textos que posicionaram as peças, de alguma 

forma, só as retrataram originadas do Quebra do Xangô , o contexto religioso e 

seu valor etnográfico. 

Duarte, no artigo Em torno da arte negra, que além de ser publicado no 

Jornal de Alagoas, tornou-se também capítulo de seu livro Folclore negro das 

Alagoas: áreas da cana-de-açúcar – pesquisa e interpretação, simula o que 

Lages Filho (1975, p. 180) observou durante a inauguração da exposição em 

1950: 

 

Este museu que estamos a apreciar servirá aos estudiosos 
para esmiuçar ainda certos segredos não revelados pela 
verificação de Nina Rodrigues, Arthur Ramos e Edson Carneiro 
e tantos outros que anteriormente se ocuparam dos problemas 
etnográficos dos negros. 
 

 
No artigo, é visível a preocupação de Duarte em identificar a autoria do 

artista, características e questões de estilos e a possibilidade de algumas 

esculturas terem o que chamou de “produto artístico mestiço”, termo tomado de 

Nina Rodrigues (DUARTE, 1951, p. 2). Mas, atento se a mestiçagem é um 

produto reproduzido ou de concepção do artista, não avança sua análise, 

contentando-se com os apontamentos de Arthur Ramos, quando este chama a 

atenção para os traços sexuais das esculturas “que são bem nítidos nas figuras 

de bronze de fonte africana e menos característicos nas esculturas de madeira 

já feitas no Brasil” (RAMOS apud DUARTE, 1951, p. 2); assim, com dúvidas 

sobre a autoria, resume: “devemos descobrir a mão-de-obra mestiça por outros 

indícios” (DUARTE, 1951, p. 2). 

A que outros indícios Duarte refere-se? Pela compreensão e pelo 

retomada teórica que ele corrobora de Ramos e Rodrigues, acreditamos que 

sua dúvida estagna sua percepção sobre a coleção e enfatiza sua dificuldade 

em aceitar que os artistas afro-brasileiros e africanos, no Brasil, foram capazes 

de trabalhar, com igual exímio de um artista africano em sua terra natal. A 
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dúvida seria por falta de rigor dos caracteres esculpidos e pela acentuação das 

formas sexuais? Certamente, Duarte não encontrou nas diversas esculturas da 

Perseverança, todas de madeira, a nitidez dos órgãos sexuais que tanto 

buscava e nem refletiu sobre a possibilidade da feitura local.   

 

 
Figura 98 - Primeira publicação sobre arte afro-brasileira em Alagoas. Texto de Abelardo 

Duarte, publicado no Jornal de Alagoas em 24 de junho de 1951. 
Fonte: Acervo IHGAL. 
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Figuras 99 e 100 – Oxalá. Frente e costas. Madeira. 38 X 8 cm.  

Fonte: Acervo IHGAL. 

 

O resumo que fazemos das impressões de Duarte, quando propôs 

analisar as esculturas da Coleção Perseverança pelo viés artístico, é que ele 

buscou um fazer genuinamente africano e uma pureza que levava ao 

entendimento de uma arte mais apurada, assim como seus antecessores. 

Quando analisa uma das esculturas, imagem apresentada em seu artigo e 

referenciada acima, nos deixa evidente sua posição: 

 

Uma das peças (escultura), a que representa um sacerdote 
possuído do orixá, de 34 ½ centímetros de altura, é, bem 
analisada, uma obra de arte. O artista negro (a peça parece de 
origem africana) fixou perfeitamente os caracteres 
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antropológicos do negro. Aí estão a fronte convexa, o nariz 
achatado (platirrínio), os beiços grossos e pendentes, as 
maxilas proeminentes, a forma dos cabelos encarapinhados e, 
até quase se advinha, o protagonismo peculiar, traços 
característicos do tipo negro ou etiópico puro. (DUARTE, 1951, 
p. 2). 
 
 

No mesmo caminho de Duarte, indo além, é Mariano Carneiro da Cunha, 

em Arte afro-brasileira (1983) quem se atenta em analisar, com maior rigor, as 

esculturas de muitas dessas coleções, dentre elas a Coleção Perseverança, 

permitindo uma comparação entre o fazer africano e dos artistas de terreiros 

que construíram uma arte religiosa, especificamente abrasileirada. É somente 

em Cunha que encontraremos uma análise que vai além da escultura, do signo 

religioso e da etiqueta museal, sem perder a essência afro. Seu olhar sobre as 

peças chega de forma mais profunda e lhe permite identificar registros da mão 

afro-brasileira e da produção de novos significados, enaltecendo-os como arte 

e carregados de outros registros religiosos que os transformam: das igrejas 

católicas aos rituais indígenas: 

 

Essa linguagem religiosa que informa os objetos rituais não é 
mais africana, mas já afro-brasileira, daí falar-se facilmente de 
sincretismo. Este é, na realidade, apenas aparente, porque o 
essencial da mensagem religiosa continua africano, isto é, a 
cosmologia ordenadora do real capaz ao mesmo tempo de 
incorporar novos elementos e permanecer africana. (CUNHA, 
1983, p. 997). 
 
 

Assim, pondo os inúmeros objetos da Coleção Perseverança na 

concepção de Cunha (1983), é preciso distanciar-se, de certo modo, do teor 

somente religioso dos terreiros que conduziu todas as análises até agora. Estar 

atento a outras dimensões, considerando a natureza identitária intrínseca ao 

processo de produção, que estão explícitas nas inscrições, nos traços de 

feitura e em outras características formais, que fazem delas peças únicas. 

Certamente, como afirma Salum (2017, p. 173), “[...] prosseguir na 

tendência de considerar a herança iorubana como predominante na inspiração 

artística brasileira”, como vinha sendo feito nos estudos sobre a religiosidade, 

não parece mais viável; se é que ela pudesse ser feita de fato, entre antigos 
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objetos dos candomblés e as artes da África propriamente ditas. Quanto a isso, 

resta-nos investigar e, ao fazermos, considerarmos, paradoxalmente, que, 

recortados da dinâmica de sua produção, nas coleções, foi sob a aura da 

singularidade material, técnica ou imagética que o anonimato do artista foi 

instaurado e que este anônimo, mesmo sem assinatura, pode ser identificado 

por outro contexto. 
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“Aquilo que foi enobrecido pelo sentimento, pela fé, 
pelas tristezas, pelas alegrias se transformaram nos 
resquícios de cultura e de história”. 
 
Sávio de Almeida 

Historiador alagoano responsável pela catalogação dos terreiros de Maceió em 1960. 
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8. INDÍCIOS DE UM FAZER AFRO-ALAGOANO 
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[...] é uma arte em que a comunidade assume 
a autoria, onde a moral e a ética da sociedade 
estão comprometidas com a memória [...]. 
(LODY, 2005, p. 10). 
 
 

Bom seria se pudéssemos dizer que os artistas dos inúmeros objetos de 

coleções, provindas de batidas policiais, não são anônimos. Certamente, 

trilharíamos o mesmo caminho metodológico que Roslyn Adele Walker (1994) 

fez, em seu célebre Anonymous has a name: olowe of ise, sobre um escultor 

iorubano falecido em 1938. Mas, nesta pesquisa, antecipamos a firmação 

sobre a impossibilidade de tratarmos de nomes, algum registro pessoal que 

esteja relacionado com o físico de quem produziu as peças da Coleção 

Perseverança. 

Aqui, não identificaremos assinaturas, datas de feitura ou aparência 

física dos artistas de terreiros e nem de que parte da África essas peças 

possam ter sido trazidas. Entretanto, interessa-nos falar de indícios, 

impressões, detalhes que carregam e denunciam a forte presença da mão afro-

alagoana, apontadas em 1969, por Clarival do Prado Valladares, e em 1985, 

por Raul Lody: 

 

O grande mérito da Coleção Perseverança está justamente no 
que se conseguiu reunir de documentos do homem alagoano, 
portador dessa grande herança afro-negra e afro-islâmica. Ele 
atesta como conhecedor dos deuses africanos, das elaboradas 
técnicas artesanais de fazer objetos trabalhados em búzios, 
metais, couro e madeira; onde está transparente esse ethos 
africano. Essa é uma arte em que a comunidade assume a 
autoria, onde a moral e a ética da sociedade estão 
comprometidas com a memória, sendo decisivamente o viço da 
identidade o grande alimento dos processos. (LODY, 1985, p. 
10). 
 
 

Paira no anonimato do artista da Perseverança uma identificação 

simbólica e não, necessariamente, uma expressão autoral. Há marcas que 

sinalizam que este criador, entre ser africano ou descendente em Alagoas, 

modelou as peças segundo as suas necessidades, a realidade dos terreiros 

dos quais tinha livre acesso. Era um conhecedor dos mitos e do sincretismo. 

Estava inserido no sistema dos xangôs alagoanos. Desta concepção, 
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transformou cada objeto, tornando-o peculiar. Sem deixar nome, evidenciou 

com marcas de feitura a que rito pertence e o sentido de sua produção. 

Esculpiu, pintou, desmontou, remontou e reutilizou materiais diversos que nos 

permitem afirmar: ali se encontra uma identidade.  

O artista, inserido num evidente trabalho coletivo, fez deste um meio 

para que hoje possamos refletir que esta ausência de seu nome nada mais é 

que mera formalidade. É preciso entender sua autoria num fazer 

compartilhado, nas adversidades e adaptações que lhe conferem um estilo 

único. Mesmo com toda aparente dificuldade de identificar o que é africano e 

afro-brasileiro, lá, nos antigos objetos de culto, está o imaginário coletivo e as 

criações individuais deste artista; que simbolizam, segundo Salum (2014, p. 

27),  

 

[...] instâncias perpassadas pelas fases do ciclo de vida de 
muitos deles, que incluem marcas das mãos de seus 
idealizadores. São elas que dão sentido especial a esses 
objetos hoje em coleção, direcionando-os para outras 
abordagens do conhecimento, de impossível alcance apenas 
com o raciocínio linear e sem os sentidos, sobretudo os que 
levam ao vislumbre de certas marcas perceptíveis no exame 
detido sobre o objeto [...]. 
 
 

Há na Perseverança, como afirma Lody (2005), a possibilidade de 

entendermos sua autoria através da intervenção direta dos materiais. Estes, 

fugindo do contexto religioso dos terreiros (função), condicionam uma nova 

leitura e, assim, aproxima-nos do homem que fez estes objetos, os usou, que 

os representou e neles escreveu sua história.  

Há na coleção, um artista que nos condiciona a olhar, como pontuou 

Andrade (2015), além das esculturas iorubanas, que passou dos recessos dos 

terreiros e de uma pureza africana para um ambiente aberto, com temática de 

trabalho e folclore. Este artista construiu um percurso visual que acrescentou à 

sua arte afrorreligiosa questões do seu meio, de suas experiências e 

necessidades. Assim, a dinâmica do fazer passou a não ser somente pelo 

religioso e estético, mas condicionada ao imaginário popular, ao momento 

histórico, político e social da vida alagoana. 
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Nesta perspectiva, depreendemos o questionamento: o que se configura 

como um fazer afro-alagoano na Coleção Perseverança? Para o início de tal 

resposta, é preciso corroborar com os apontamentos de Bezerra (2004), em 

seu célebre Manifesto Sururu, quando traça um perfil de um estado construído 

também com as mãos do povo de terreiro e de quando descreve, de forma tão 

poética que salta aos olhos como pinceladas de uma tela vibrante, uma Maceió 

onde acontece o encontro de Oxum e Iemanjá, na mistura da água doce da 

Lagoa Mundaú com a salgada das praias que margeiam todo o litoral da cidade 

de Maceió. É na paisagem, na fala e nas diversas manifestações populares 

que o afro encontrou-se com “ser alagoano” e fundiram-se, construíram raízes, 

impossíveis de se desfragmentarem. 

Diante de tais observações a respeito desta condição afro-alagoana, as 

peças apresentadas, a seguir, foram selecionadas de acordo com as 

evidências que pontuamos a priori e que denotam indícios de uma feitura onde, 

de alguma forma, podemos dizer que as mãos do artista afro-alagoano foram 

utilizadas para produzir, modelar e ressignificar. Em cada peça, optamos em 

construir uma análise que retrate a função religiosa, o uso ritual e os 

emblemas; mas, que os materiais, a composição e os indícios permitam-nos 

aproximar da presença do artista e das marcas de sobrevivência antes do 

Quebra do Xangô e depois dele.  

De certo, identificaremos um negro que viveu nos engenhos de açúcar e 

lá aplicou seu conhecimento de soldagem e machetaria; um negro que jogado 

na rua, após abolição, ofertou sua força de trabalho em troca de comida; um 

negro que frequentou as missas e delas aprendeu a rezar e a produzir os 

santos; um negro que fundou terreiros, gritou, resistiu e, sob o emaranhado 

cultural de um estado católico e racista, produziu peças herméticas, algumas 

salvas das fogueiras do quebra-quebra e hoje Coleção Perseverança. 

As peças de latão, como as coroas e os abebês, por exemplo, são 

grandes indícios que denunciam a feitura local. A primeira delas é a coroa de 

Xangô, nitidamente identificada a esse orixá pela predominância da cor 

vermelha e por trazer no topo o símbolo do oxê, martelo ou machado duplo, 

que carrega a força dos raios (THOMPSON, 2011). 
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Figura 101 - Coroa de Xangô. Latão e tinta óleo. 44 x 22 cm. 
Fonte: Acervo IHGAL. 
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Atentemo-nos à semelhança quanto ao formato das coroas utilizadas 

pelas santas, Nossas Senhoras, e pelo Menino Deus no rito católico. Disto, 

contata-se a forte presença do sincretismo nos xangôs de Alagoas; 

característica muito peculiar e evidenciada em grande parte das peças da 

coleção, sejam em emblemas e/ou pela referência das esculturas com os 

santos católicos. 

Xangô é o orixá que, pela referência à fundação do primeiro terreiro da 

capital por Tia Marcelina, que naturalmente se proliferou com a abertura de 

outras casas, e por grande parte das peças serem do terreiro daquela mãe de 

santo, tem na Coleção Perseverança algumas representações que revelam 

suas diversas facetas e dualidades. Xangô é “atrevido, viril, violento e 

justiceiro” (VERGER, 2018, p. 140-141). 

 

Ele ri quando vai à casa de Oxum. 
Ele fica bastante tempo em casa de Oiá. 
Ele usa um grande pano vermelho. 
Oh! Elefante que caminha com 
dignidade! 
Meu senhor, que cozinha o inhame 
Com o ar que escapa de suas narinas. 
Meu senhor, que mata seis pessoas 
com uma só pedra de raio. 
Se franze o nariz, o mentiroso tem 
medo e foge.  

(Testemunho recolhido por Verger em 
viagem pela África em 1936). 

 

 O formato da coroa posiciona o arquétipo de Xangô-Rei, evidenciado 

como orixá da justiça e do fogo. Valladares (1969) menciona que este formato 

lembra a coroa do Imperador Brasileiro. Encimado, abaixo do oxê, há a 

configuração de uma meia-lua, o que pode denotar relação à Iemanjá e Oxum, 

e a peça ser de uso feminino.  

Quanto ao material, é perceptível que a mesma não foi produzida a partir 

da folha de flandres, como era corriqueiro na produção desses objetos. É 

possível detectar a reutilização de embalagens de mercadorias, provavelmente 

de produtos importados, através do corte grosseiro, repuxado e pelas soldas 
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que unem as quatro hastes da base ao topo. Por baixo da camada ínfima de 

tinta vermelha, há grafismos que atestam o aproveitamento do material. 

Num conjunto de quinze abebês, espécie de abano, leque ou ventarola 

utilizado como simbologia da fertilidade por Oxum, senhora da água doce e 

sincretizada a Nossa Senhora das Candeias, há o processo de produção e 

manipulação da mesma matéria-prima da coroa referida anteriormente. Lody 

(1985, p. 22) atesta que “os abebês se fundamentam na cabeça, o que se 

conhece por agbé. O bojo da cabeça é o abano, e o gargalo o cabo”. Já 

Thompson (2011, p. 82) enfatiza que esses leques, redondos, como emblemas, 

“incorporam a serenidade e o comando da água”, em Oxum e em Iemanjá. Há 

na coleção somente três leques referidos à Iemanjá, cujas principais 

características são o uso do espelho e da pintura branca. 

 
Figura 102 - Abebê de Iemanjá. Latão e ferro batido. 23 x 15 cm. 

Fonte: Acervo IHGAL. 
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Figura 103 - Abebê de Iemanjá. Folha de flandres e espelho. 23 x 15 cm.  
Fonte: Acervo IHGAL. 
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Quanto aos demais, são referidos a Oxum. Em Notas sobre o culto dos 

orixás e dos voduns, Verger (1957, p. 429), descreve o que ouviu de cantores 

nigerianos que exaltavam a deusa Oxum, que, com o leque em suas mãos, 

carrega aspectos sombrios em seu amor:  

 

Mulher que usa uma coroa masculina, ó 
tão rara. 
Dona de uma faca perfurante, eu levo o 
meu porto para seu lado. 
Você possui a corte interior, onde a 
coruja-feiticeira bota seus ovos. 
Você mata essa coruja e faz com ela 
uma estranha comida... 
Yeye Kare...Você escava as areias no 
fundo do mar, 
onde você está colocando dinheiro. 
A água soa, wanran-wanran-wanran, 
como os braceletes de Oxum. 

 

Senhora da água doce, mulher vaidosa e sensual, vista como sereia, 

traz consigo a marca da maternidade, denotando que a vida inicia-se nas 

águas (LODY, 1985). 

Cinco abebês, todos pintados de dourado, apresentam a cruz católica 

como um dos elementos principais, que segundo Andrade (2015), 

provavelmente está relacionado com rituais funerários, característica 

relacionada aos cultos nagô, que influenciou os xangôs de Alagoas. No da 

imagem abaixo, o principal símbolo do catolicismo vem em evidência sob a Lua 

de Oxum, acompanhado de dois martelos alusivo a Xangô. 

A evidência desse sincretismo foi apontada no Jornal de Alagoas, na ida 

do jornalista, disfarçado de filho de santo de Chico Foguinho, numa das 

sessões da casa de Tia Marcelina: 

 

No fundo, um altar de tijolo, com quatro degráos, levava o 
<filho de santo> ao pé de uma cruz, grotescamente pintada na 
parede sobre um fundo de borrões verdes. Acima dessa cruz 
de um metro e meio de altura e a dez centímetros estava um 
retrato do dr. Euclides Malta, tendo a fôrma de um pé. 
(JORNAL DE ALAGOAS, 6 fev. 1912, p. 1). 
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Com cortes grotescos e com tentativa de certa simetria, as peças 

apresentam, tanto na parte de cima como na base, furos que, devido as suas 

irregularidades, foram produzidos, provavelmente, com a ponta de um prego; 

ação evidenciada em quase todas as peças. Atentemo-nos que na coroa e no 

abebê, o artista utilizou-se de técnicas similares e muito específicas, 

demonstrando domínio. Quanto às marcas da reutilização de materiais, 

identificamos, na base da peça abaixo, a inscrição trição mentaes; resquícios 

de grafismo de alguma embalagem. 

 

Figura 104 - Abebê. Latão e lata reciclada, 29 x 17 cm. 
Fonte: Acervo IHGAL. 
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Figura 105 - Abebê. Latão e lata reciclada, 31 x 19 cm. 

Fonte: Acervo IHGAL. 
 
 

 Detalhe bastante curioso é que quase todos os abebês trazem base que 

os mantêm em pé. Os elementos acoplados aludem ao “[...] ostensório que é 
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usado na igreja católica” (ANDRADE, 2015, p. 239). Como se configuram 

ferramentas utilizadas para compor indumentária do orixá, usados nas mãos, 

as bases dos abebês da Coleção Perseverança, tornam-se muito específicas 

de uma produção alagoana. Nas coleções, anteriormente citadas, não 

constatamos essa formatação de objeto. Entretanto, hoje, já é possível 

encontrar, em um número reduzido, nos terreiros da Bahia e Pernambuco, 

onde os xangôs de Alagoas mantêm relação. 

      
Figuras 106 e 107 - Abebê. Lata reciclada e bronze, 34 x 15 cm; Ostensório católico, séc. XX. 

Coleção Pai Toninho de Oxum. 
Fontes: Respectivamente, Acervo IHGAL; SILVA, 2008. 

 
 

Observar que o abebê da Coleção Perseverança (imagem acima) foi 

construído com materiais diferenciados. Enquanto a parte principal foi 

confeccionada em latas reutilizadas, com cortes vazados e furos de prego, o 
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bastão foi sodado sobre uma base de ferro, em forma de sino, bastante 

elaborada. O artista da coleção deixa claro sua marca a partir desses reúsos.  

   Em muitas das peças, é possível perceber que elas foram estruturadas 

a partir de elementos do cotidiano. Um dos exemplos é a coroa, também 

conhecida como adê, que pela cor dourada e pela aparente funcionalidade, 

estaria ligada a Oxum. Enquanto Lody (1985) e Ribeiro (1952) apontam ser a 

peça referida a este orixá, Andrade (2015) e Valladares (1969) sinalizam que 

ela estaria ligada a Xangô, por ser uma particularidade do Orixá-Rei, que deve 

possuir chorão, a franja de medalhas que caem na frente.  

 
Figura 108 – Adê/Coroa. Ferro, latão e porcelana, 14 x 20 cm.  

Fonte: Acervo IHGAL. 
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A peça foi construída a partir de uma cesta, provavelmente de guardar 

ovos e/ou frutas, com aros laterais, tendo na base um prato branco de 

porcelana encaixado através de arames. Dentro do prato, há indícios de 

pigmento vermelho, que sinaliza a cor original do prato. As moedas de latão, 

que compõem a parte da frente, apresentam grafismo islâmico (voltaremos a 

falar desta peça no próximo capítulo).  

Não sabemos exatamente a qual orixá a referida peça pertence; mas, 

pela presença das quatro semiluas pendentes e pela forma e funcionalidade 

que o adê parece nos apresentar, não um adereço para ser encaixado na 

cabeça, mas, para ser posto sob esta e segurado, levando oferendas; indica-

nos ser de uso feminino, o que reafirma os apontamentos de Lody (1985) e 

Ribeiro (1952) referente a Oxum; ao mesmo tempo em que alude aos balaios 

das quituteiras. 

Clarival do Prado Valladares, quando registrou algumas peças da 

coleção, deixou sua impressão sobre a feitura delas. Esta observação 

corrobora e muito com nossa leitura sobre muitos objetos carregarem técnicas 

desenvolvidas nos engenhos de açúcar. Foi nestes que os negros 

escravizados aplicaram as tecnologias manuais trazidas da terra natal, 

suprindo a necessidade da casa-grande, elaborando artefatos; e contribuindo 

diretamente com o progresso dos senhores de engenhos, produzindo 

máquinas. 

Segue um trecho do depoimento de Valladares: 

 

[...] se constata a habilidade profissional do uso da forja, de 
soldagem, de laminação, de polimento e da capacidade  
decorativa. Todos esses achados são provenientes de uma 
área geográfica pobre de processos industriais, historicamente 
dedicada ao plantio de cana-de-açúcar. Os trabalhos com 
metais eram limitados à pequena escala da ferraria necessária 
à mecânica dos engenhos e do transporte primário. 
(VALLADARES, 1969, p. 46). 
 
 

É inegável que estas peças vieram também das mãos dos negros que 

viveram dentro dos banguês, em sua maioria de bantos vindos do Congo e de 

Angola, que possuíam conhecimento para tal ofício e, nas terras de massapê, 
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úmidas e fecundas, como bem pontuou Duarte (2010), sob as bases já estudas 

por Gilberto Freyre em Casa-grande e senzala, imprimiram suas manifestações 

culturais e delas viveram o banzo: 

 

Foram nos engenhos o polarizador desses folks, os 
responsáveis pela africania destes. As comunidades negras 
dos engenhos do Nordeste, aglutinaram, fixaram e transmitiram 
depois o mundo admirável de seus folks. Em toda a vida de 
engenho e engenhoca da rapadura nesta área, o negro – 
insisto em dizer – deixou traços de sua passagem: na lavoura 
da cana-de-açúcar e na fabricação deste; nos serviços 
domésticos; nos passeios das senhoras em cadeiras-de-arruar, 
nas cidades, ou em carros-de-boi, ou como pagem, nas visitas 
de cortesia a engenhos; na condução de redes (em casos de 
passeio, ainda doença e morte); nos diversos ofícios que 
exerceu. Mas, tudo revelou e derivou da nostalgia da terra 
longínqua. [...] Mesmo cantando, o negro era triste. Quando 
pode, vingou-se nas sátiras; também amoleceu na voz melíflua 
das mucamas ao ninar o sinhozinho e embalar na rede a 
sinhazinha casadoira ou dar-lhe cafuné [...]. (DUARTE, 2010, p. 
37). 
 
 

 Nos objetos de latas, há o corte preciso, intencional, os furos 

necessários, a soda requisitada, a mão de tinta rala que muito denuncia do que 

eram feitos. Nesta feitura, que vemos como grito de sobrevivência e marca de 

existência, há uma mistura profunda da religião com o dia a dia fora dos 

terreiros, o que faz a estética sagrada não está somente imbuída de 

significados religiosos. 

Nesta estética, encontramos autoria dos artistas e o porquê de 

construírem, tão aperfeiçoada, uma plástica que em nada tem de assombrada, 

no sentido amedrontado da palavra. São emblemas religiosos sincretizados 

que, apreciados, olhados com maior envolvimento, conduzem-nos a tantas 

histórias outras; possivelmente, até aos cantos que outrora ecoavam do 

trabalho sobre a lama das lagoas e dos batuques das senzalas. Sim, a história 

de cada peça nos propõe experiências, e destas, o envolvimento com 

sensações, cheiros e sons, que traduzem momentos de celebração do afro-

alagoano.  

Da experiência, é possível imaginarmos uma tela, onde a paisagem seja 

uma lagoa, escura, como todas as que margeiam o estado ao qual dão nome; 
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em terra firme, um negro, que diferentemente da quebra policialesca, faz a 

quebra da pesca, alimenta a casa do seu senhor, mas pouco se alimenta; do 

braço, vem a força que fundi o ferro, que modela o tacho, que cria ferramentas, 

queima a cana e peneira o açúcar; da mente, do espírito, o banzo, a nostalgia 

do quintal de casa, além-mar; da voz ecoa o santo, o protetor, escondido sobre 

a bata do padre. 

 

Coqueiro, coqueiro 
Coqueiro ria 
A dona da casa 
Mandou mi chamá 
Eu topei, não vi 
Ô dô, ê quá 
Vamo vê mamãe zumbi 
Dondi ô lá 
Santa Bárba(ra) 
Má xangô 
A ti nô ê 
Ê ná xangô 
Baluaê. 
 
(Versos recolhidos de maracatus, ouvidos em velhos 
engenhos de Alagoas, RAMOS, 2007, p. 210). 

 

Outra peça, bolsa intitulada como Capanga, relacionada aos orixás que 

caçam e vivem nas matas e pelas estradas como Xangô, Exú, Ogum, Oxóssi, 

Ossain e Oxumarê, também traz reutilização de material. 

Confeccionada sobre uma base de tecido de algodão, tem sua principal 

matéria-prima miçangas nas cores azul claro, azul escuro, vermelha e branca.  

Em três dos lados, há uma franja vermelha que possivelmente foi 

produzida em lã e costurada com fios de algodão. Atentar-se para os oito 

pendentes de canutilhos de opaca que, arrematados com miçangas em azul, 

sustentam as moedas. 
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Figura 109 - Bolsa Tipo capanga (sem alça). Algodão, miçangas e moedas, 14 x 8 cm. 

Fonte: Acervo IHGAL. 

 

Toda a configuração gráfica tem por motivos figuras geométricas, como 

triângulos e retângulos. Estes vêm em parte emoldurados e interrompidos por 

linhas em zigue-zague, com miçangas pequenas e homogêneas. O rigor na 

produção da peça denota conhecimento elevado da técnica de bordado. 

Percebe-se que os desenhos foram produzidos, em sua maioria, pelas 

miçangas de cor azul-claro (azul-celeste/turquesa), cores que estão 

diretamente ligadas à representação de Oxóssi pros nagôs, orixá que carrega 

em sua bolsa capanga pós mágicos, sementes e apetrechos de caça.  
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Figura 110 – Modelo de bolsa tipo capanga. 

Fonte: SALUM, 2010. 
  

Oxóssi é rápido e forte. Surge como a deidade dos caçadores, o 

arqueiro lendário dos deuses (THOMPSON, 2011). 

 

Ele é inteiramente solitário e muito belo 
Belo mesmo na qualidade de sua voz. 
Vital, ele desperta pela manhã, 
O arco e a flecha já no seu pescoço. 
Pequeno ou solidamente construído, o caçador é mais forte 
que a maioria dos homens 
Oxóssi lança rapidamente sua flecha 
Nós o vemos somente ao abraçar uma sombra 
 
(Depoimento recolhido na África, em 1936, por Pierre Verger).52 

 

                                                           
52 (VERGER, 1957, p. 221). 
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 Podemos inferir que a bolsa pode ser também representativa a Xangô, 

como apontou Lody (1985). O próprio arquétipo de orixá guerreiro dá a Xangô 

a capacidade de usar a capanga e andar pelo mundo guerreando. Se 

atentarmos à composição de cores, veremos que as franjas de lã vermelha e 

as miçangas da mesma cor, por exemplo, denunciam a relação com sua 

imagética. Sobretudo, as formas geométricas e o uso das contas estão 

intimamente ligados com as suas características. Os elementos triangulares e 

os zigue-zagues, aqui corroboramos com os apontamentos de Thompson 

(2011), referenciam o raio e trovão. Quanto às contas, evidenciam riqueza, 

poder e vaidade, o que configura a Xangô seu título de terceiro rei de Oyó, 

cidade nigeriana, segundo a mitologia Iorubá.  

 

Entre os clientes de Ogum, o ferreiro, havia Xangô, 
Que gostava de ser elegante, 
A ponto de trançar seus cabelos como os de uma mulher. 
Havia feito furos nos lóbulos de suas orelhas, 
Onde usava sempre argolas. 
Ele usava colares de contas. 
Ele usava braceletes. 
Que elegância! 
Este homem era igualmente poderoso pelos seus talismãs. Era 
guerreiro de profissão [...] 
 
(Testemunho recolhido na África por Pierre Verger em 1936)53. 
 
 

A evidência do fazer alagoano encontra-se nas moedas que se 

concentram em torno da bolsa. Segundo Lody (1985, p. 36), “[...] três de 5 

(cinco) centavos da República del Paraguay e quatro de 100 (cem) réis da 

Repúbica dos Estados Unidos do Brasil”. Na verdade, constatamos que a 

afirmação de Lody (1985) não se procede. Ao invés de três, são quatro da 

República del Paraguay; e as demais brasileiras. Acreditamos que pela 

ausência de uma das moedas, o número era igual tanto entre as do Paraguai e 

as do Brasil.  

A presença dessas moedas permite-nos ampliar ainda mais a leitura. 

Como explicar ser a bolsa de feitura genuinamente africana? Certamente, se 

                                                           
53 (VERGER, 2018, p. 141). 
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não produzida em Alagoas, passou por um processo de ressignificação para 

suprir necessidade local. Mas, que necessidade seria está? Que história(s) há 

por trás desta constatação? E é este indício que ratifica a existência da mão 

afro-alagoana. 

Diante de tal posicionamento pensemos, como moedas de um país da 

America do Sul estariam numa peça de procedência africana? A resposta 

parece impossível de ser construída. Aparentemente não há um indício se quer 

que nos permita dizer como essas moedas foram parar na África e por que 

foram utilizadas numa peça destinada a um ritual. 

Centrados na perspectiva da história do afro-alagoano que se intercruza 

com os xangôs, ou melhor, que é extensão da Coleção Perseverança, 

enveredamos em identificar as medalhas, o período de circulação e a ligação 

do estado de Alagoas com o Paraguai. 

Para nossa surpresa, Alagoas foi um dos estados que enviou uma tropa 

de soldados para o combate que teve início em 1864. Apesar da circulação da 

moeda ser posterior à permanência da tropa alagoana em solo paraguaio, 

parece-nos que, pela forte presença de negros na comitiva, manteve-se o 

contato com o país por longos anos.  

Analisemos as referidas moedas e como os fatos sobre a presença 

alagoana na Guerra do Paraguai sucederam-se. 
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Figuras 111, 112, 113 e 114 - Frente e verso da moeda de 5 centavos  presente na bolsa 
capanga; Moeda paraguaia original de 1903. 

Fontes: Respectivamente, Acervo IHGAL; Coleção particular de Emerson Teodoro. 
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Brandão (1909) relata que a notícia de que Alagoas participaria da 

guerra causou verdadeiro alvoroço entre a população, a ponto de muitos 

cidadãos, com medo de serem enviados, fugirem para outros estados: 

 

[...] transformou-se n’uma caçada bárbara e impiedosa de 
homens, de que as truculência brutaes dos potentados 
sertanejos se valeram para exercer actos de ferozes 
vinganças, firmando pela prepotência sem corretivos um 
poderio despotico e sanguinário. (BRANDÃO, 1909, p. 93). 
 
 

O clima de tensão parecia não ter fim, onde o alarme, o barulho e as 

queixas, tanto dos homens considerados “voluntários da pátria”, quanto de 

suas esposas, filhos, mães e irmãs juntavam-se ao choro e a incerteza do 

retorno à terra natal. Assim, Alagoas enviou cerca de 3.578, entre 1865 e 1870, 

soldados e marinheiros formados por índios, negros escravizados e brancos 

pobres, que se somaram aos oficiais através de perseguições e prisões 

injustas. Segundo Lima Júnior (2001), o respaldo para tal procedimento estava 

no Decreto do Governo Imperial, n. 3371, de 7 de janeiro de 1865. 

 

A quatro de fevereiro, 
Às cinco horas da tarde, 
Embarcaram os Voluntários 
Oh meu Deus que crueldade! 
Chora a mãe por seus filhinhos, 
As mulheres por seus maridos, 
As irmãs por seus irmãos, 
As damas por seus queridos! 
Meu pai bote a sua bênção, 
Eu me vou pro Paraguai, 
Vou morrer no Batalhão! 
 
(Relato de Antônia Cardoso da Silva - D. Totonia. JORNAL DE 
ALAGOAS, 27 mar. 1956). 
 
 

Em busca de mais detalhes sobre a participação dos negros na tropa 

alagoana, deparamo-nos com um fato bastante curioso descrito por Lima 

Júnior (2001). Segundo este, um escravo, de nome Cabino, teria fugido do 

Engenho Rocha, no interior do estado, para Maceió, com a finalidade de se 

alistar como voluntário da pátria e seguir para a guerra. Não encontramos se 
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Cabino foi com a tropa para o Paraguai, mas, há o relato de que seu 

proprietário chegou a anunciar sua fuga no Diário das Alagoas, de 2 de janeiro 

de 1896, prometendo boa recompensa a quem o encontrasse.  

O que se depreende de tal ocorrência é que esses escravos fugiam dos 

engenhos em busca de liberdade, para longe dos castigos, na expectativa de 

viver uma vida melhor. Muitos foram para a guerra, alguns morreram, poucos 

retornaram e parte fugiu, dispersando-se para não voltar ao castigo.  Portanto, 

mesmo que as moedas do Paraguai do ano de 1903, data superior à presença 

alagoana na guerra, não configurarem vínculo com o período citado, elas 

denunciam a relação construída entre o fazer alagoano e à Coleção 

Perseverança. Não se sabe o trânsito que levou as moedas a estarem 

presentes na bolsa, entretanto, que é fato a ligação delas com a história dos 

africanos escravizados em Alagoas.  

Este indício enfatiza, ainda mais, os outros que vêm nos acompanhando 

e que se tornaram linha de frente na construção desta narrativa, pensar esses 

objetos não somente pelo seu cunho religioso e funcional, mas atrelados às 

inúmeras histórias que se cruzam com os terreiros e os colocam em outros 

contextos. Aparentemente, aquelas moedas vistas como pingentes, meramente 

decorativos, herméticos, escondem tantas outras tessituras que poderiam 

conduzir o resto desta pesquisa. Contudo, compete-nos apontar o vestígio e 

dele tirar e as possíveis interpretações que asseguram existir na Coleção 

Perseverança marcas alagoanas. 

Quanto às evidências e questões iniciais que nortearam estes 

apontamentos, resumimos com as seguintes reflexões que estão centradas em 

hipóteses de feitura: as moedas teriam sido colocadas em homenagem à 

participação dos negros, mortos e fugidos da pátria que os escravizava? As 

medalhas, como representação da guerra, do ato de luta, estariam associadas 

aos orixás Oxóssi e Xangô, guerreiros munidos para o combate, assim como o 

negro? Sem dúvidas, esta imaginária tece outros laços e nos fornece a 

possibilidade de olharmos novamente para a Bolsa tipo capanga e não a ver 

somente como um objeto de ritual, mas, como um documento do homem negro 

alagoano. 
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Figura 115 - Adê. Papelão, ferro, jornal e tecido, 26 x 18 cm. 
Fonte: Acervo IHGAL.  
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Vamos a mais um indício. O objeto selecionado, imagem anterior, 

conhecido como adê, espécie de coroa, usado como parte da indumentária dos 

orixás durante as cerimônias, foi construído com papelão, sua estrutura 

principal, madeira e arame. 

A coroa é forrada com tecido de algodão preto, pelo tempo desbotado. 

Em seu topo, ainda internamente, há um recorte de jornal costurado. A parte 

externa é toda revestida com tecido texturizado e acetinado na cor vermelha. 

No entorno, há aplicações de lantejoulas douradas, costuradas com linha da 

mesma cor do tecido principal. 

Da base superior, surge uma estrutura de madeira, forma cilíndrica, que 

sustenta quatro pontas em direção ao alto. Tanto a estrutura, quanto os 

ganchos de ferros são forrados com linhas vermelhas. Em volta destas pontas, 

pendem franjas em linhas escuras, que também aparecem na base. 

 A estrutura com as quatro pontas lembra os ferros de assentamentos de 

Exu, “[...] guardião dos templos, das casas, das cidades e das pessoas. [...] 

intermediário entre os homens e os deuses” (VERGER, 2018, p. 82). 

Certamente, esta composição de ferro e franjas está correlacionada com 

as esculturas iorubanas, remetendo a algumas das representações de Exu 

Elegba, um arquétipo de Exu na história dos deuses Iorubá, que possuíam 

“uma base cilíndrica da qual pendem fiadas com cauris e uma cabaça-do-poder 

(ado iran) que comunicam a capacidade de Exu de multiplicar sua força 

infinitamente” (THOMPSON, 2011, p. 43).  

  

Figura 116 - Detalhe da parte superior do Adê de Exu. 
Fonte: Acervo IHGAL. 
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Figura 117 - Assentamento de Exu. Ferro batido, 15 x 7 cm. 
Fonte: Acervo IHGAL. 

 
 

Ao afirmarmos que a referida peça é do orixá Exu, contrariando as 

informações dadas por Lody, na catalogação de 1985, que afirma ser a peça a 

Xangô, pela presença das cores vermelha e dourado, dois fatos parecem 

confirmar nossa hipótese. O primeiro deles é o jornal costurado na base 

interna. Conforme podemos verificar, trata-se de um recorte de jornal alagoano 
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de 1910, onde a notícia traz nome e informações sobre as ações ligadas à 

administração de Euclides Malta. 

 

Figura 118 - Detalhe do jornal de 1910 costurado na parte interna do Adê. 
Fonte: Acervo IHGAL. 



Nas cinzas da Coleção Perseverança, a memória arde|319 

 

 

A presença do jornal na peça suscita a reflexão sobre a possibilidade de 

o material ter sido costurado após as batidas nos terreiros de Maceió, na 

tentativa de apresentar provas da relação de Malta com os terreiros da capital, 

um dos principais motivos para a deflagração da Operação Xangô, conforme 

noticiado pelo Jornal de Alagoas em 1912. Entretanto, podemos ainda pontuar 

que a alteração da peça, a costura de um recorte de jornal que serviria como 

prova contra Malta, no constructo da manipulação das peças apreendidas, 

apresentaria certa dificuldade. Mas, não podemos descartar tal possibilidade. 

Sabia se que entre o nefasto governo do sr. Euclides Malta e 
as inumeras casas de feitiçaria barata, profusamente 
espalhadas pela cidade, existia a mais estreita afinidade [...]. 
Sabia se que o sr. Euclides Malta e os áulicos palacianos 
assiduamente frequentavam esses antros endemoniados, que 
entre nós, para escarneo de uma população inteira, constituíam 
ameaçadores e perigosos focos de indolência e prostituição. 
(JORNAL DE ALAGOAS, 4 fev. 1912, p. 2). 
 
 

 A outra hipótese é pensarmos que, de fato, o adê pertenceu a Malta e 

que sua presença nos terreiros era corriqueira, como atestaram os jornais; 

pois, seria o governador detentor do título de Papa do Xangô de Alagoas, 

conforme citamos no segundo capítulo; o que também poderia confirmar o 

apontamento de Lody (1985). Porém, é raso afirmar que a peça é referida 

somente a Xangô por ter predominância do vermelho ou, por ser deste, 

pertencer aquele que seria o papa dos terreiros. Contudo, frisamos que outros 

objetos, de diferentes orixás, também foram associados a Malta, até por não 

existir informação de qual orixá ele seria filho. 

Apontadas ao longo da Série Bruxaria, em trechos de histórias que estão 

entre a espionagem no terreiro de Marcelina e a confirmação de Malta nestes 

espaços, as citações seguintes nos informam, com veemência, objetos que 

estão na Coleção Perseverança e que se aproximam dos apreendidos da casa 

da mãe de santo e que teriam pertencidos ao governador.  

Segue o trecho com referência a fuga de Malta para Recife, onde o rei, 

apontado, estaria referenciado a Xangô: 
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Tia Marcelina e Joao Catharina eram os mais enthusiastas pela 
volta do sr. Euclides, a quem chamavam <o rei>, cujo 
capacete, feito de búzios, para elles preciosos, era cerca de 
pequenos espelhos que refletiam a alma embrutecida do 
detentor de Alagoas. (JORNAL DE ALAGOAS, 4 fev. 1912, p. 
2). 

 

Figura 119 - Adê. Búzios, folha de flandres, miçangas, tecido de algodão e espelhos, 32 x 57. 
cm  

Fonte: Acervo IHGAL. 
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Quanto à participação de Malta em uma sessão na casa de Marcelina, 

observada por um jornalista do Jornal de Alagoas, segue o trecho: 

Tendo á cabeça um capús de <oghum china>, no peito um 
collete de <oghum doaci> em que está bordada em sêda 
amarella uma coroa de rei, e na mão direita uma espada de 
<oiá> o sóba esperou com a religiosidade do frade, a hora em 
que lhe fosse permitido fazer a <petição>. (JORNAL DE 
ALAGOAS, 8 fev. 1912, p. 2). 

 

Figura 120 - Capacete Ogum-China. Couro, búzios, madeira e flanela vermelha, 22 x 77 cm.  
Fonte: Acervo IHGAL. 
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O colete é feito de algodão tingido de vermelho, forro do mesmo tecido. 

Das laterais pendem duas faixas vermelhas que serviam para o ajuste nas 

costas. Observa-se uma flor de pétalas, um cálice, que muito parece uma 

coroa, com duas espadas do lado bordados em linha dourada, como cita o 

jornal. Por estes emblemas, possivelmente, está relacionada com Iansã. 

 

 

 

Figuras 121 e 122 – Peitoral. Algodão tingido, 121 x 20 cm. 
Fonte: Acervo IHGAL. 
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A espada de Oiá citada seria a de latão e bronze, onde o cabo apresenta 

incisos circulares e a lâmina flores de pétalas parecidas com a mesma bordada 

na peça anterior. 

 

Figuras 123 e 124 - Espada de Oiá. Latão dourado e bronze, 53 x 4 cm. 
Fonte: Acervo IHGAL. 
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As duas citações mostram Malta paramentado de elementos de orixás 

diversos, representação inexistente num mesmo ritual. Certamente, a imagem 

de frequentador de terreiros, criada pelo Jornal de Alagoas, neste sentido, 

parece-nos embaraçosa. O que nos permite afirmar que, segundo nos 

apresenta o referido jornal, Malta teria sido alvo de um plano cujo princípio foi 

destruir sua imagem de bom moço num Alagoas católico e, para que isso fosse 

possível, associaram-no diretamente aos xangôs, obtendo o apoio necessário 

de populares insatisfeitos com a “baderna” daqueles. É importante salientar 

que esta tese não tem a preocupação de confirmar se o governador era 

realmente freqüentador da casa de Tia Marcelina, mas, de entender sua 

presença na história da Coleção Perseverança a partir de entrelaços racistas e 

cristãos que fecharam terreiros e evidenciaram assombros. 

Para finalizar a associação do governador aos orixás, voltemos às 

evidências de ser o adê de Exu e não de Xangô. Malta fora também apelidado 

de “Leba”, segundo os noticiários, um espírito mal, do diabo. Por ser este 

espírito, durante o quebra-quebra, algumas das esculturas relacionadas a ele 

foram queimadas, em detrimento à revolta da população contra as casas que 

trabalhavam para mantê-lo no poder. “A destruição das esculturas do “Leba” e 

de “Ali Babá” se dá em razão da associação direta entre elas e Euclides Malta, 

tido como a própria personalização do mal” (RAFAEL, 2012, p. 55); ou seja, de 

acordo com os revoltosos, Malta era Papa do Xangô, o rei; e Leba, espírito das 

trevas, dois poderosos do panteão africano. 

Na verdade, “Leba”, mencionado em vários trechos do Jornal de 

Alagoas, seria Exu Elegbara, que entre os daomeianos é conhecido como um 

vodun, e não um orixá como para os Iorubás. Elegbará, também conhecido 

como Elegbá, de acordo com Verger (2018), no Brasil foi sincretizado como 

Diabo. 

 

De caráter irascível, ele gosta de suscitar dissensões e 
disputas, de provocar acidentes e calamidades públicas e 
privadas. É astucioso, grosseiro, vaidoso, indecente, a tal ponto 
que os primeiros missionários, assustados com essas 
características, compararam-no ao Diabo, dele fazendo o 
símbolo de tudo o que é maldade, perversidade, abjeção, ódio, 
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em oposição à bondade, à pureza, à elevação e ao amor de 
Deus. (VERGER, 2018, p. 82). 

 

Decerto, a referida associação de Malta a Leba está condicionada ao 

comportamento que exercia como um político oligarca, que em sua altivez, 

acreditava que ao circular entre os latifundiários, preservando sua postura 

autoritária e sua imagem de católico, manteria os pobres sobre o seu controle e 

a elite ao seu lado. Na verdade, Malta foi traído pelo seu próprio círculo íntimo, 

aqueles que construíram os primeiros ideais de sua carreira política. E destes, 

obteve a chancela para que fosse perseguido e acusado de administrar sob as 

forças dos deuses africanos e de inúmeros pais e mães de santo. Infelizmente, 

sua relação com os terreiros, independente de ser direta ou não, custou o 

silêncio do sagrado. 
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9. MÃOS QUE RISCARAM SANTOS, MÃOS QUE 
FIZERAM O SAGRADO 
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[...] em várias das figuras humanas notemos 
desde logo a inequívoca presença do santeiro 
e da talha europeia nas vestes e nas feições 
desses orishas meio travestidos em santos 
romanos. (RIBEIRO, 1952, p. 10). 

. 

Se Papa do Xangô e Leba era o que se ouviam, como sinônimo de 

Euclides Malta, pelas ruas da capital; são nas esculturas que estas 

associações se intensificaram. Há diversas passagens no Jornal de Alagoas, 

especificamente na Série Bruxaria, em que Malta torna-se Ali-Babá e Ogum. 

Tais conexões foram evidenciadas quando o próprio jornal descreveu que um 

de seus jornalistas teria presenciado, numa das sessões da casa de Marcelina, 

o governador vestido com um capus e colete de Ogum e na mão uma espada 

de Oiá (JORNAL DE ALAGOAS, 8 fev. 1912). Segundo o periódico, eram 

destes orixás vinham as forças que protegiam e conduziam o Papa do Xangô 

em seu mandado. 

Encontramos uma passagem em que, no momento da invasão à casa de 

Tia Marcelina, alguns dos frequentadores informaram ao jornalista, que já se 

encontrava lá momentos antes da invasão, quais deuses colaboravam com o 

governador: 

 

Disseram que o <xangô bomim>, um <santo> de madeira com 
cara preta, era o protector do dr. Euclides Malta na sua 
qualidade de chefe político; que <oghum taió> o defendia 
contra os inimigos, rogando aos deuzes todas as garantias 
para o governador; e que <xangô nilê>, um <santo> aleijado, 
de muleta e filho ao braço, era o que mais rapidamente se 
apossava do dr. Euclides, entrando lhe na cabeça. (JORNAL 
DE ALAGOAS, 4 fev. 1912, p. 2). 
 
 

Em outra passagem, Malta teria um quarto no terreiro de Marcelina, 

onde realizava seus desejos sexuais e pedidos, mantendo-o repleto de santos: 

 

[...] alèm do quarto dos mysterios do feitiço, com o seu <pêji> 
ou altar da <obrigação>, havia um outro quarto de mysterios 
mais transcendentes para elles, com o seu <altar> [...]. Além de 
<ali babá>, o deus em forma de menino, havia nesse quarto 
ainda um outro mais expressivo e caracetrístico, coberto de 
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pano vermelho e cingido por colares de <oiás> [...]. Era esse 
ídolo que presidia as <obrigações> dos devassos [...]. 
(JORNAL DE ALAGOAS, 8 fev. 1912, p. 2). 
 
 

E as relações prosseguem: “Dizia-se que o <xangô>, pupilo do sr. 

Euclides Malta, trabalhava por ordem deste [...]” (JORNAL DE ALAGOAS, 4 

fev. 1912, p. 2): 

A guisa de petição, jogado aos pés de um <oghum>, foram 
encontrados muitos pedaços de papel escritos a tinta ou a lapis 
e cuja reprodução a nossa penna de jornalista repelle. Entre 
esse papeis um nos despertou attenção, porque logo no alto 
tinha gravado o no do sr. Governador e assim dizia: <Dr. 
Euclides Malta [....] Roga a <baba>, <oghum> e a <cangou> 
pelo seu parente. (JORNAL DE ALAGOAS, 4 fev. 1912, p. 2). 
 
 

Todas as esculturas citadas no Jornal de Alagoas, que estariam ligadas 

a Euclides Malta, encontram-se na Coleção Perseverança e atestam indícios 

de feitura, de sincretismo e de mão afro-alagoana, misturadas com esta história 

de dor e apagamento.  

A primeira das imagens seria a representação de Ogum, orixá guerreiro, 

relacionados ao bélico, dominador dos metais, das armas e das ferramentas 

agrícolas (VERGER, 2018). A escultura de madeira retrata a figura masculina 

ereta com um braço rente ao copo e outro levantado. Segundo Lody (1985), 

esta posição tipifica o orixá que simboliza uma pedra de amolar, no braço 

esquerdo; e uma lâmina, no direito, que seria amolada pela pedra. Em sua 

face, identificamos três ricos brancos pintados verticalmente, em cada lado, 

que estariam próximos das escarificações que encontramos nas esculturas 

africanas de procedência Iorubá. Segundo Almeida (2006), os três traços 

curtos é uma identificação étnica relacionada à Ifé, antiga cidade Nigeriana. 

 Quanto à indumentária, há predominância do vermelho, cor que 

também, assim como o azul escuro, está associada a Ogum, principalmente na 

Umbanda, onde é sincretizado como São Jorge. Toda peça é aparentemente 

coberta por uma túnica; mas, se separados, formam uma camisa e uma calça 

feitos com forro de tecido de algodão branco e coberto por uma espécie de 

brim com listas escuras, que também caracterizam este orixá (THOMPSON, 

2011). No colarinho e nas bordas das mangas, há um bordado em crochê 
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branco arrematado com linha vermelha, denunciando trabalho artesanal e 

utilização de outras técnicas. 

 
Figura 125 - Ogum. Madeira, vidro e algodão, 53 x 4 cm. 

Fonte: Acervo IHGAL. 
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Em volta da escultura, há uma corrente de metal com evidências de cor 

amarelada, certamente do bronze que denuncia ser ogum um orixá do ferro: 

 

Ogum, aliado do homem com uma mão rápida e diligente 
Ogum, dono das fimbria altas dos tronos das palmeiras 
Ogum amarra seu cutelo com um cinto de algodão 
Ogum do cutelo negro afiado 
A enxada é filha de Ogum 
O machado é filho de Ogum 
Ogum saudação do ferro sobre a pedra 
O ferreiro do céu inteiro. 
 
(Testemunho recolhido na África, VERGER, 1957). 
 

 
A corrente é alusiva aos pendentes que compõem as ferramentas que 

Ogum carrega para cuidar da terra. 

 
Figura 126 – Ferramentas de Ogum. Ferro batido pintado de tinta óleo, 8 x 14 cm. 

Fonte: Acervo IHGAL. 
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 Esta espécie de pingente é chamada em Ilesha, cidade da Nigéria de 

onde saíram muitos cativos para o Nordeste brasileiro, de amula ogun 

(pingente de Ogum) que lhe atribui poderes automultiplicadores e a 

potencialidade do ferro (THOMPSON, 2011). É importante apontarmos a 

informação sobre a “presença de uma chave de ferro” que Duarte cita em seu 

catálogo. Em nossa investigação, não identificamos nenhum elemento a mais 

do que os descritos aqui e nem fomos esclarecidos a respeito da ausência. A 

chave seria a identificação de São Pedro, santo católico, também sincretizado 

nos xangôs alagoanos a Ogum (DUARTE, 1974, p. 37). 

  Uma grande faixa vermelha, provavelmente um alacá (pano da costa), 

também semelhante aos panos de cobrir oferendas recolhidos pela Missão de 

Pesquisas Folclóricas em 193854, finaliza a composição.  

 
Figura 127 - Detalhe do manto/pano de cobrir oferenda. 

Fonte: Acervo IHGAL. 

 

Em cada lado, há um bordado em sianinha branca de três letras, OGS, 

que acreditamos estarem referenciadas ao nome Ogum. Seria Ogum Salve? 
                                                           
54  Em 1938, Mário de Andrade, então Chefe do Departamento de Cultura da cidade de São 
Paulo, enviou ao Nordeste e ao Norte do país uma Missão de Pesquisas Folclóricas 
encarregada de gravar e filmar manifestações culturais populares, especialmente musicais. O 
acervo reunido encontra-se desde então sob guarda do Centro Cultural São Paulo - CCSP. 
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Ao despirmos a escultura, encontramos outra composição. Há uma peça 

que foi construída com referência africana. A pintura do que seria uma tanga é 

a representação de uma saia que Ogum carrega, chamada de Màrìwò, 

confeccionada por franjas de folhas de dendezeiro desfiadas (VERGER, 2018). 

 
Figura 128 - Detalhes das proporções entre os membros do corpo; estereótipo humanizado. 

Fonte: Acervo IHGAL. 
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Percebe-se que o artista buscou a simetria, as linhas e o entalhe da 

madeira tipicamente alinhado à técnica africana. Mas, a forma da cabeça, que 

parece ter sido construída em duas partes, difere das esculturas africanas 

produzidas em blocos únicos de madeira. Na escultura da Perseverança, por 

exemplo, o artista trabalhaou certa proporção, mesmo produzindo um corpo 

que tende para o lado direito e por isso aparenta volumoso. Neste aspecto, o 

artista não segue a desproporção entre tronco e cabeça que há na essência da 

escultura africana. 

Pela fidelidade aos traços humanos, depreende-se que o artista da 

escultura de Ogum, talvez, tenha buscado reproduzir o retrato de alguém; 

quem sabe um representante de terreiro, associação bastante comum na 

concepção de estatuetas no Nordeste, por homens conhecidos como 

riscadores de milagres, que modelavam e pintavam ex-votos, artistas 

precoupados com a descrição de detalhes e expressões na representação, 

como nos atesta Valladares (1967, p. 91):  

 

Riscador, porque vem do risco, que quer dizer traço, desenho, 
forma, figura. Riscador de milagres, para dizer daquele que 
habilitou a interpretar o supra-real, trazendo-o à fácil 
compreensão. 
 
 

Quanto à imagem de Ogum, teria sido esta escultura, a do quarto 

misterioso apontado pelo Jornal de Alagoas que pertencia a Euclides Malta, 

encomendada por Tia Marcelina a um artista local? Seria esta peça alusiva ao 

governador, detentor do título de Papa do Xangô de Alagoas? Não há resposta 

concreta para a hipótese. Contudo, sem dúvidas, há feição e traços muito 

humanos, aparentando uma tentativa fidedigna de representação no cabelo, 

olhos, nariz, boca e queixo. 

 Lembremos que essa tentativa de reproduzir um quase retrato 

distancia-se do fazer africano; pois, mesmo que essa busca por representar 

uma figura humana fosse intrínseca ao trabalho dos entalhadores africanos, 

era inadmissível reproduzir a imagem real de um humano. O que vemos, nas 

esculturas africanas, por exemplo, é a representação e não a cópia, como nos 
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confirma Frank Willett (2017, p. 20): “[...] as esculturas africanas não são 

retratos de indivíduos, elas devem ser verossimilhantes”.  

 
Figura 129 - Verossimilhança entre as linhas da escultura africana com o rosto da jovem Yemi 

Idowu, representante da Nigéria no concurso Miss Nações Unidas, em 1963. 
Fonte: WILLETT, 2017. 

 
 

 A imagem acima, “figura gêmea Iorubá entalhada em Ila” (WILLETT, 

2017, p. 219), exemplifica a busca pela representação do outro, fugindo do 

realismo. Isso significa, segundo Eberhard Fischer (1963, p. 210), que o 

escultor obteve sucesso “ao transpor e abstrair o entalhe”. 

Voltando à análise da escultura de Ogum, percebemos o rosto inchado 

que não se assemelha aos sulcos da escultura africana; as sobrancelhas, 

cabelo e cavanhaque pintados grosseiramente, são fortes indícios de que o 

fazer das esculturas usadas nos terreiros de Alagoas estava muito próximo da 

prática dos santeiros na produção dos ex-votos. Estes, também conhecidos 

como milagres, são importantes símbolos de gratidão ao santo que foi rogado 

pela graça concedida. Esculturas popularmente associadas ao catolicismo, 

mas não esclusivas deste, conforme nos atesta Araújo (1964, p. 28), ao 

referenciar o uso no candomblé em Piaçabuçu, interior alagoano: 
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[...] O ex-voto preventivo antecede ao que possa acontecer e 
no caso de doenças ele a evita: a oferta a Xapanã, o presente 
de flores, sabonetes, perfumes à Janaína, o deixar como 
“agrado” um naco de fumo na proa da canoa para o Negro 
d’água, as flagelações que os “penitentes” fazem para 
“alimentação das almas”, lanhando o dorso com a “disciplina”. 

 
Figura 130 - Detalhe dos traços bastante humanizados. 

Fonte: Acervo IHGAL. 

 

Essa referência aos ex-votos já tinha sido apontada por Arthur Ramos, 

num de seus artigos mais conhecido sobre arte africana, Arte negra no Brasil, 

onde ele evidencia o trabalho de pesquisa desenvolvido por Luís Saia, durante 

a Missão de Pesquisas Folclóricas no Nordeste do Brasil, liderada por Mário de 

Andrade, em 1938.       
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Se nossa intenção é encontrar a mão de um artista genuinamente 

brasileiro, nordestino, quiçá afro-alagoano, não podemos deixar de lado os ex-

votos. Neles, certamente encontram-se os vestígios das técnicas de 

manipulação da madeira, de modelagem e de pintura fortemente visíveis nas 

esculturas que integram a Coleção Perseverança. Analisar a plástica desses 

milagres, sob a perspectiva de feitura e simbologia, aproxima-nos, ainda mais, 

do africano, do seu descendente, e do contexto em que estavam inseridos: 

 

[...] essas esculturas de milagres refletem uma inegável 
influência afro-negra, revelável em muitos exemplos, como o 
corte africano de certos rostos prognatas; o nariz-eixo 
dominando o conjunto da cabeça; a simplificação “cubista” dos 
símbolos a representar; o olho em baixo-relevo, que caracteriza 
as esculturas africanas, [...] a fixação ideográfica dos detalhes, 
ou abstração simbólica, a pintura das peças esculpidas. 
(RAMOS, 2010, p. 258). 

             

 

Figura 131 - Croquis de cabeças de ex-votos, por Luís Saia. 
Fonte: SAIA, 1944. 

 

Luiz Saia (1944), ao analisar os ex-votos colhidos em sua viagem, 

constatou que não há dúvida que a produção desses milagres, viva no 

Nordeste brasileiro, é totalmente de origem afro-negra. Seja no entalhe, na 



Nas cinzas da Coleção Perseverança, a memória arde|337 

 

 

pintura e nos nomes dos santos atribuídos, a presença da feitura do negro 

estará lá. Ele afirma: 

Embora esteja o milagre, do ponto de vista cultural, 
inserido na tradição católica, de modo nenhum se poderá 
classificá-lo como caso de arte religiosa e muito menos 
católica. [...] trata de uma escultura mágica pelo 
funcionamento, autenticamente mestiço, como fenômeno 
de arte e de tradição técnica afro-negra pela origem. 
(SAIA, 1944, p. 19). 

 
 

Ou seja, os milagres carregam os nomes dos santos católicos, são 

revestidos de elementos cristãos; mas, na feitura e no sentido, carregam a 

essência do artista afro-brasileiro, do Nordeste, detentor da forma e da talha 

que lhe é peculiar. Cotejam as representações do corpo humano, a obediência 

às leis de interpretação plástica e as linhas que aproximam este entalhador da 

feitura africana. 

Preocupado em evidenciar tais particularidades, Saia constrói o seguinte 

esquema para sua análise: 

 

1) Corte africano. É uma solução plástica corrente na escultura 
afro-negra e facilmente identificável em grande número de 
cabeças estudadas; 2) Nariz – eixo. Este tipo de composição 
que comprida o nariz e lhe dá função de predominante-diretor 
do conjunto; 3) Cubismo. Ainda que seja um pouco arbitrário 
falar hoje em cubismo quando se faz referência à arte primitiva, 
uma vez que esta nunca se propôs o problema cubista como 
ponto de partida, a expressão servirá, contudo para designar, à 
falta de outra, um tipo de composição muito corrente entre os 
afro-negros, em que os problemas plásticos são solucionados 
de modo a conseguir-se uma simplificação purista dos 
símbolos a representar. Aquilo que entre os modernos foi uma 
pesquisa, entre os primitivos, particularmente na escultura afro-
negra, deve ser visto apenas como consequência do processo 
de criação artística; 4) Olho em baixo-relevo. Este detalhe 
técnico, corrente na escultura afro-negra, é comum na dos 
milagres; 5) Fixação ideográfica de detalhes. É comum nas 
esculturas de milagres se encontrar certos detalhes 
anatômicos, tais como olho, orelhas, sobrancelhas, marcas 
indicativas, apenas anotadas ideograficamente. Esta maneira 
de fixar detalhes é corrente entre os primitivos, inclusive entre 
os afro-negros. O seu comparecimento nas peças nordestinas 
não vem comprovar que não se deve filiar estas à escultura 
católica, mas também que o mestiço desta região ainda 
carrega nos seus costumes uma participação muito sensível 
das culturas primitivas; 6) Pintura. [...] funciona de maneira 
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ideográfica, serve para representar uma noção necessária e 
comparece plasticamente não como cópia da natureza, mas 
como representação esquemática da noção que se deve fixar. 
(SAIA, 1944, p. 18). 
 
 

Os apontamentos de Saia podem ser visualizados nas esculturas a 

seguir. São cabeças de madeira, recolhidas em algumas cidades do Nordeste 

que, morfologicamente, assemelham-se, de fato, às esculturas africanas, 

principalmente às de procedência do Congo. 

  
 

 
 

Figuras 132, 133 e 134 - Cabeças de ex-votos recolhidas por Luiz Saia em cidades nordestinas 
em 1938. 

Fonte: SAIA, 1944. 
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Nesta perspectiva, a leitura de Saia nos explica quão próximos estão os 

ex-votos das esculturas dos terreiros. A similaridade é tamanha a ponto de 

olharmos para as esculturas da Coleção Perseverança e detectarmos que o 

artista estava intuído não somente na confecção de um fetiche, mas, de 

sincretismo que o permitiu dialogar com outras situações, dentre elas, imprimir 

na feitura dos orixás a referência dos santos católicos, permitindo, assim, um 

traço e modelagem nordestinos, centrados no improviso do corte, na pintura e 

com acentuadas características humanas. 

A peça que apresentamos a seguir carrega as características afro-

negras apontadas por Saia (1944). Trata-se da representação de Xangô que 

porta na cabeça um machado duplo e no pescoço um colar nas cores vermelho 

e branco.  

Atentemo-nos à pintura da cabeça, agora em cor vermelha, com pontos 

em brancos; como também o contorno preto que evidencia a profundidade dos 

olhos de vidro. Novamente, há o desenho do cavanhaque que surge como uma 

marca do artista com referência à reprodução realista. A boca não aparenta ter 

sido modelada, mas produzida através de um rasgo, delimitando, 

aparentemente, os lábios finos. 

A roupa que veste a escultura é um paramento de missa, túnica na parte 

de baixo e a uma capa ou colete por cima desta, ambas feitas em algodão 

vermelho e costuradas em linha branca. Há apliques de búzios por toda a peça, 

três composições em forma de flores na parte da frente e aplicações individuais 

que pendem do cotorno da roupa. Há um bordado de ramos, em linha dourada, 

que delineia toda a frente do colete. 

O mais surpreendente da peça descobrimos quando levantamos a 

manga esquerda da túnica. Por baixo desta, em anexo à escultura, há um 

corpo de criança esculpido com as mesmas características da figura maior; 

tendo um furo, no topo da cabeça, que deduzimos ter existido um oxê do 

mesmo modelo da figura principal. 

Lody (1985), afirma que a presença da criança é devido ao sincretismo 

que a peça carrega, pois se trata da imagem de Nossa Senhora carreando em 

seu colo o Menino Deus. 
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Figura 135 - Xangô. Madeira e tecido de algodão, 38 x 8 cm . 

Fonte: Acervo IHGAL. 
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Figura 136 - Detalhe do menino Jesus anexo à escultura principal. 

Fonte: Acervo IHGAL. 
 

 



Nas cinzas da Coleção Perseverança, a memória arde|342 

 

 

A túnica parece esconder algo que, aparentemente, prova o que já 

referenciamos ao longo desta narrativa, a maneira como os africanos tiveram 

que imprimir, em imagens católicas, deuses africanos e, assim, preservar seu 

credo num dualismo que, além de ter se estabelecido no contato com outras 

culturas, tornou-se uma “exigência do pensamento místico, uma lei geral da 

estrutura sagrada” (BASTIDE, 2011, p. 103).  

Despida a escultura, encontramos agora um corpo todo pintado em 

vermelho com os mesmos pontos brancos da cabeça. Certamente, trata-se de 

uma escultura encomenda representativa a um iaô, em iorubá ìyàwò, iniciado. 

O corpo pintado e a aparente cabeça raspada significam um ritual de iniciação, 

onde o adepto à religião entrega-se para o renascimento a partir do nascimento 

do orixá: “[...] não é um ato artístico ou estético, é uma obrigação sacramental 

[...]” (KILEUY; OXAGUIÃ, 2009, p. 117). 

   
Figuras 137 e 138 - Escultura de Xangô despida; Iniciação de iaôs na Bahia. Foto de José 

Medeiros para a reportagem As noivas dos deuses sanguinários. 
Fontes: Respectivamente, Acervo IHGAL; MEDEIROS, 1957. 
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Segundo Kileuy; Oxaguiã (2009, p. 74), 

 

A palavra iorubá iaô (ìyàwò) é ambivalente, independe de sexo. 
Ela pode ser traduzida com ìyà, mãe; awó, segredo – a “mãe 
do segredo” -; ou ainda ìyàwóòrìsà, - “a mãe do segredo do 
orixá”. Recebe ainda o nome de omo òrìsà, “filho de orixá”, ou 
de elegún, aquele que recebeu o sagrado privilégio de “ser 
montado” (gún) por uma divindade. 
 
 

Essa ambiguidade referenciada à iaô, que lhe dá a possibilidade de ser 

mãe, permite-nos corroborar com as informações sinalizadas por Lody (1985) e 

Andrade (2015). O primeiro autor afirma que por ser um oxê antropomórfico de 

Xangô e, por projeção, da família mítica deste orixá, a escutura também poderá 

ser referente a Oxum Ekum, uma das esposas de Xangô.  

O segundo autor, a partir do apontamento de Lody, complementa que a 

imagem é referente à Nossa Senhora dos Prazeres, que leva o Menino Jesus 

no braço, “mais povavél, Nossa Senhora do Rosário dos Pretos ou Nossa 

Senhora da Conceição, que é a representação que possui maior afinidade com 

Oxum” (ANDRADE, 2015, p. 173). Esses autores, mesmo não referenciando 

com certa profundidade teótica a aproximação, certamente relacionaram a 

escultura à Oxum pela presença do que consideram ser uma meia-lua, um dos 

símbolos daquele orixá, esculpida sob um escudo nas costas. 

A terceira e última escultura que o Jornal de Alagoas referencia ser um 

dos protetores de Malta é Xangô Nilê, um orixá, que segundo o texto do dia 4 

de fevereiro de 1912, é “aleijado e com filho ao braço”. Trata-se de uma 

escultura onde foi mantida a cor natural da própria madeira. O artista atentou-

se para o acabamento envernizado e o uso de tinta deu-se somente nos 

cabelos e no contorno dos olhos. 

Observar que a proporção utilizada no entalhamento foge dos padrões 

das esculturas anteriores. Talvez, o artista quisesse se aproximar mais das 

formas africanas primitivas, onde a cabeça e, em alguns casos o tronco, são 

maiores de que as pernas e os braços. Assim esculpida, numa forma 

quadrada, a cabeça é composta por sobrancelhas e olhos pintados. Estes 

recebem em volta tinta preta que os diferem das esculturas analisadas 



Nas cinzas da Coleção Perseverança, a memória arde|344 

 

 

anteriormente. Observar que a boca, lábios finos, segue a mesma linha do 

risco irregular. 

 

Figura 139 - Xangô Nilê. Madeira, 41 x 13 cm. 
Fonte: Acervo IHGAL. 



Nas cinzas da Coleção Perseverança, a memória arde|345 

 

 

O braço direito, como evidenciou o periódico em 1912, apresenta um 

defeito proposital em sua forma. Trata-se de um membro mais curto, 

diferentemente do outro que segura o Menino Jesus. No busto, parte superior 

esquerda, há um volume, de certo um caroço ou inchaço. Essa analogia 

permite acrescer à nossa análise que esta escultura, pela forma e pela estética, 

está diretamente conectada com a produção dos ex-votos que, como já 

mencionados, eram encomendados e ofertados aos santos como forma de 

agradecimento pela cura de alguma doença. Neste caso, a escultura retoma, 

aqui incluímos as palavras de Lody (1985, p.10), 

 

[...] uma leitura sobre a produção de esculturas em madeira de 
africanos no Brasil que, entre outras opções de explicar seus 
conhecimentos de artesãos, encontram na forma colonizada e 
submissa de fazer santos e ex-votos para o consumo das 
igrejas, um caminho de produção e, ao mesmo tempo, de 
resistência [...]. 
 

        
Figuras 140 e 141 - Detalhe do menino Jesus. Prego na cabeça, característica dos ex-votos; 

Cabeça de ex-voto recolhida por Luiz Saia em 1938  
Fontes: Respectivamente, Acervo IHGAL; SAIA, 1944, 

 
 



Nas cinzas da Coleção Perseverança, a memória arde|346 

 

 

No colo, há uma pequena escultura do Menino Jesus, que se agarra ao 

braço irregular da escultura maior. Os traços e a pintura são os mesmo da 

figura principal, cabelo, sobrancelhas e olhos demarcados.  No topo da cabeça, 

um pequeno ferro, alusivo a um prego; talvez indicando a presença de outro 

elemento. Observar que este ferro é similar ao da cabeça de ex-voto coletada 

por Luis Saia. A similaridade não está somente neste detalhe, mas no entalhe 

do nariz, das orelhas rentes à cabeça e do pescoço grosso e alongado; 

também na cisão da boca, na pintura do cabelo, sobrancelhas e olhos. 

Se observarmos o conjunto da escultura e interpretarmos que ela se 

configura também como referência a um ex-voto, principalmente pela boca 

incisada e sobrancelhas unidas, é possível afirmamos que se trata da 

representação de Santo Antônio, venerado na igreja católica. Primeiro, pela 

forma da roupa, uma bata única, arrematada pela cintura com acabamento que 

se mistura com a imagem do filho que segura no braço; e o cabelo pintado 

marcando o contorno da cabeça; características específicas daquele santo.  

Assim, a nomenclatura Nilê, do Xangô Nilê, estaria associada ao orixá 

Ogum, sincretizado também como Santo Antônio em algumas cidades do 

Nordeste do Brasil. Ogum Onirê, Ogum Irê, por corruptela Nilê, é referenciado 

na África, especificamente na Nigéria, como um temível guerreiro que se 

apossou da cidade de Irê, recebendo assim o título de rei de Irê (VEGER, 

2018). Santo Antônio estaria conectado com o perfil de Ogum por ter sido um 

soldado português. A escultura da Coleção Perseverança é mais um exemplo 

da dualidade dos orixás. 

Acrescemos a esta observação as imagens de Santo Antônio, 

produzidas em nó de pinho (segmento resinoso dos galhos da araucária) por 

escravos, em São Paulo, a partir da primeira metade do século XIX, 

especificamente em 1847. Em forma, estas esculturas muito se aproximam da 

representação de Xangô Nilê. Foram entalhadas nas fazendas de café e 

devidamente analisadas por Carlos Lemos que afirma: “O culto ao Santo 

Antônio se propagou entre os escravos do Vale do Paraíba, propiciando a 

feitura de suas pequenas imagens” (LEMOS, 2008, p. 115). 
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A referida análise de Lemos (2008) abre um pressuposto na narrativa 

histórica da arte brasileira, especificamente a afro-brasileira. Desse 

pressuposto, Lemos contraria a afirmação de Mariano Carneiro da Cunha 

(1983), quando este afirmou ter existido um intervalo de 100 anos, de 1840 a 

1940, na produção artística do negro. Lemos (2008) atesta que há um equívoco 

do estudioso, pois o mesmo não aprofundou suas pesquisas sobre os negros 

em São Paulo. Nesta concepção, as análises sobre as esculturas de nó de 

pinho, desenvolvidas por Lemos, permitiram-o identificar produção negra desde 

o século XVI, adentrando e se intensificando no início do XIX. 

De tal análise, inferimos que esta produção apontada por Lemos possui 

entalhe peculiar em que muito se assemelha, pela forma e função, com o 

acervo vastíssimo de ex-votos nordestinos e com as esculturas de terreiros, 

esculpidas em madeira, encontrado em coleções. 

Lemos (2008) ainda se atenta quanto à semelhança, em alguns pontos, 

da escultura de nó de pinho com as africanas: 

Ora, algumas dessas estatuetas lembram muito, na fisionomia, 
postura do corpo e desenho nos braços, as figuras minkisi da 
cultura Kongo, usados no baixo rio Zaire como fetiches para 
garantir a boa sorte, evitar a desventura, ou na mão de 
feiticeiros maus, levar o infortúnio para os outros. (SLENES 
apud LEMOS, 2008, p. 115). 
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Figuras 142 e 143 - Esculturas de Santo Antônio (nó de pinho). Santo dos escravos do Vale do 
Paraíba, século XIX. 

Fonte: LEMOS, 2008. 
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Além da aproximação estilística e morfológica, existe o sentido funcional 

religioso em ambas. Os minkisi, plural de nkisi, são também objetos que 

carregam poderes de cura, que protegem a alma humana, guardando-a contra 

doenças (THOMPSON, 2011); assim como os ex-votos que carregam a graça 

alcançada e a representação visual da libertação de um mal.  

   
Figuras 144 e 145 - Nkisi Nkondi Bakongo, Congo, século XIX. 

Fonte: Etnografia e arte triba: https://www.catawiki.pt/l/19586943-nkisi-nkondi-bakongo-congo 
 
 

Ao comparamos a escultura de Xangô Nilê com as de nó de pinho e os 

minkisi, encontraremos particularidades quanto ao uso da matéria-prima, da 

talha, das linhas e do significado religioso. Sem dúvidas, o artista negro das 

três esculturas é detentor do conhecimento da técnica, da madeira bruta, do 

acabamento e das referências religiosas.  

Neste caso, é evidente que o artista afro-alagoano das esculturas da 

Coleção Perseverança, seguramente de procedência banto, grupo étnico em 

maior número em Alagoas, estava imbuído das características principais da 

escultura congolesa; e em sua feitura, já sinalizava um estilo muito próximo das 

imagens de santos católicos. Tal evidência se intensifica pela história dos 

africanos trazidos para o Brasil de Angola e Congo. Para estes, os símbolos do 
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cristianismo não eram estranhos, pois desde o século XV, muitos congoleses 

foram convertidos através da presença de missionários portugueses (WILLETT, 

2017). Com esta mudança, além do intenso uso da cruz, especificamente na 

produção de crucifixo, a escultura passou a ter forte influência europeia, até, 

talvez, “[...] a típica imagem da mãe com o filho seja uma cópia da Madonna da 

humildade e que o fetiche do prego seja derivado do Cristo crucificado” 

(WILLETT, 2017, p. 252). Daí, a referência em aproximar as estatuetas às 

formas humanas tão evidentes nos santos católicos. Portanto, é quase 

impossível encontrar um estilo dito primitivo, de primevo, de essência, com 

características notadamente congolesas. Há um sincretismo que perpassa pelo 

aglomerado religioso e europeu. Estas referências são comuns nas esculturas 

da Coleção Perseverança e são elas, as referências do artista banto, que dão 

peculiaridade aos xangôs alagoanos. Resumimos que em nenhuma das 

coleções apontadas nesta tese, há particularidades tão potentes com o local, 

como as da coleção aqui estudada em sua completude. 

Incorporamos a este apontamento o pensamento de que o banto, em 

contato direto com o catolicismo, sofrendo violência religiosa e de 

incapacidade, não adotou passivamente os dogmas do catolicismo. Enfrentou, 

seja em África e/ou Brasil, os dogmas impostos e os ressignificou a sua 

necessidade: 

 

O que ele fez foi colocar essa religião ao seu jeito, ao seu 
modo, dando a ela coloridos e nuances que a transformaram 
num catolicismo todo peculiar, permeado de práticas da religião 
tradicional negro-africana e do culto banto aos antepassados. 
(LOPES, 2011, p. 192). 
 

 
Nesta visada, se estas esculturas carregam cores, formas aproximadas 

a figuras reais, simetria, nomes de santos católicos, paramentos e 

indumentárias para esconder a nudez tão presente nas imagens africanas, 

certamente estes são elementos substanciosos para afirmarmos que as mãos 

que manipularam a madeira são de um africano e/ou afrodescendente, em 

terras alagoanas, conectado com a realidade local e preocupado em manter 

certo tradicionalismo da feitura, além de sua reprodução sincrética da África 
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imortal, “provando numa reminiscência arcaica, a persistência do sentimento de 

sua origem” (ETZEL apud SILVA, 2006, p. 56). 

Todos esses motivos visuais nos levam a não só atestar uma produção 

local, todavia, a construção de uma assinatura. Em outras esculturas, 

apresentadas logo mais, são notáveis a similaridade no corte, no movimento do 

tecido das túnicas, especificamente na parte de baixo das saias, nos olhos 

vitrificados, nos braços articuláveis, no verniz e na utilização das cores. 

Provavelmente, todas elas vêm de um mesmo ateliê; de uma linhagem 

construtiva entre santeiros e frequentadores de terreiros, conhecedores dos 

símbolos do candomblé e do catolicismo, de homens que conheciam o Pai 

Nosso e o som dos ilus. Essa miscelânea, a nosso ver elemento fundamental 

de uma sensibilidade artística, é intrínseca desde os primeiros registros dos 

negros em território nacional e fortemente conduzida pelo catolicismo que 

culminou com o que conhecemos como Barroco; seja nas representações em 

pinturas, seja nas esculturas.  

Em Pintores negros dos oitocentos, Leite (1988, p. 14), evidencia esses 

traços que configuraram um estilo próprio e espécie de escola/ateliê, onde, 

imbuídos do teor católico, competia ao africano e a seus descendentes, “[...] o 

papel importantíssimo na produção de objetos destinados ao culto das igrejas e 

dos terreiros ou à simples intimidade doméstica”. Nesta perspectiva, convém-

nos pensar que há muito dos candomblés nas igrejas; e destas, nos 

candomblés; é só verificarmos os altares adornados de santos negros e  pejis 

repletos de orixás referenciados aos santos católicos. 

Sobre as referências africanas e ao trabalho dos negros, Leite (1988, p. 

14) completa: 

 

[...] ainda no começo do século XIX Henry Koster, norte-
americano residente em Pernambuco, chamava-os de “obreiros 
de todas as artes”, e o mesmo praticamente deles disseram 
quase todos os viajantes estrangeiros que pela mesma época 
passaram pelo Brasil, admirados com a quantidade de ourives, 
entalhadores imaginários, escultores, carpinteiros, 
marceneiros, pintores, decoradores e outros artistas ou artífices 
negros ou pardos que aqui encontraram, e com a alta 
qualidade do que produziam. Mormente no que respeita à talha 
e à escultura em madeira, tais artífices revelar-se-iam 
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insuperáveis, o que não deve causar admiração, sabendo a 
antiquíssima vocação da África Negra para as artes 
tridimensionais; por isso, não por acaso, boa parte dos 
nossos toreutas possuíram ancestralidade africana [...]. 
 
 

Com essas características peculiares, sigamos outros indícios. Nas duas 

últimas esculturas da Coleção Perseverança, aqui analisadas, Xangô e Xangô 

Nilê, observamos que as mesmas apresentam uma espécie de escudo com 

meia-lua, como informam Lody (1985) e Andrade (2015), conforme imagens a 

seguir. 

              

Figuras 146 e 147 - Espécie de meia-lua riscada e esculpida nas costas de Xangô. 
Fonte: Acervo IHGAL. 

 
 

Sem encontrarmos nenhuma base teórica referenciada por esses 

autores, que somente associaram a imagem ao significado, fomos em busca de 

alguma resposta possível para a presença deste símbolo na parte de trás das 
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esculturas. Seguindo as pistas e nos distanciando de uma leitura meramente 

convencional, deparamo-nos com a seguinte observação de Valladares (1969, 

p. 44): “Destaca-se o importante detalhe de quase todas carregarem às costas 

uma gamela com objetos símbolos (chifres, pedras, vasos e figuras 

biomórficas)”. 

Desta informação, concluímos que não se tratam de escudos e não são 

imagens de meia-lua. Estas poderiam sinalizar referência à Oxum, denotando 

dualidade do orixá. Mas, a informação não se sustenta somente com a 

indicação. Nossa linha de argumentação permite-nos aproximar, mais uma vez, 

das imagens dos minkisi, que também carregam objetos e substâncias diversas 

(pedras, búzios, areias, símbolos de metais, madeiras, panos, etc.) por todo o 

corpo com significados de proteção, saúde e poder. 

  
 

Figuras 148 e 149 - Nkisi Nkondi Bakongo, Congo, século XIX. 
Fonte: Arte Tribal: https://www.catawiki.pt/l/19586943-nkisi-nkondi-bakongo-congo 
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A maioria das esculturas que identificamos, por exemplo, porta nas 

costas o símbolo de um chifre, conhecido como oguê, espécie de apetrecho 

relacionado com os orixás Iansã, Oxóssi e Obá. Objeto feito com chifre de boi 

ou de búfalo, utilizado como instrumento de percussão nos rituais e tem 

finalidade específica de emanar a energia da fartura; utilizado como símbolo do 

poder nas vestimentas e assentamentos (KILEUY; OXAGUIÃ, 2009). 

Oguê também é orixá, conhecido como o bruxo dos demais orixás; é 

visto como médico famoso, curandeiro, forte, agressivo e alto. Está relacionado 

aos animais cornudos, chifrudos e dos rebanhos, tem sua representação 

através de dois chifres, o oguê, que com o tempo são selados, formando um 

único elemento. Segundo Ni L’Órun (2019), Oguê vive dentro do Xangô num 

receptáculo plano pintado de vermelho. 

Curiosamente, há algumas referências na Bíblia, em maior concentração 

no livro de Deuteronômio, a um rei por nome de Ogue, sem o acento 

circunflexo. No capítulo três, versículo 1, ele era um antigo rei amorita de Basã, 

morto por Moisés e seus homens na Batalha de Edrei na Síria. Era conhecido 

como um gingante, por sua estatura, e teria tido um lugar especial durante o 

dilúvio na Arca de Noé, ajudando este com os animais (SALMOS 136: 20). 

 

Então viraram-se, e subiram o caminho de Basã; e Ogue, rei 
de Basã, saiu contra eles, ele e todo o seu povo, à peleja em 
Edrei (Deuteronômios 3: 1). Assim deu-lhes Moisés, aos filhos 
de Gade, e aos filhos de Rúben, e à meia tribo de Manassés, 
filho de José, o reino de Siom, rei dos amorreus, e o reino de 
Ogue, rei de Basã; a terra com as suas cidades nos seus 
termos, e as cidades ao seu redor. (NÚMEROS 32: 33). 
 
 

Outra referência a Oguê é encontrada na literatura islâmica, conhecido 

como 'Uj ibn Anaq e citado no alcorão como Jababirat ou Jabbirun, o gigante 

(ALCORÃO, 1975). Certamente, não encontramos documentos que 

comprovem a aproximação do Ogue do cristianismo com Oguê do candomblé. 

Como hipótese, compete-nos refletir sobre a figura heroica, a estatura, a 

robustez, a luta, o instinto agressivo e a relação com os animais, além de 

ambos possuírem o vermelho como cor principal. Talvez, o Oguê dos terreiros 
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tenha tido sua origem com os africanos islamizados, adoradores de Maomé, 

que da África Ocidental para Brasil ficaram conhecidos como malês. 

 
Figura 150 - O demônio 'Uj ibn' Unuq carrega uma montanha, o Ogue do Islamismo. Manuscrito 

de 1717. 
Fonte: Walters Art Museum. 

 

Tal referência pode sinalizar a forte presença dos ritos muçulmanos em 

xangôs alagoanos, devidamente identificados por Arthur Ramos em 1934. A 

informação levantada por Ramos (1951) suscita-nos pensar que não havia um 

ritual afro-brasileiro puro em Alagoas e que este estado praticamente não 

vivenciou as práticas puras africanas, buscadas em alguns terreiros baianos. 

As observações do referido autor ainda inserem os negros islamizados num 

protagonismo, até então reclusos a grupos isolados na pequena e interiorana 
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cidade de Penedo, nos terreiros de Maceió. Ramos (1951, p. 328) atesta ter 

identificado duas “seitas poderosas que disputavam a primazia religiosa em 

Alagoas: a de Xangô e a de malê”; além de rituais mesclados de elementos 

nagô e malê, muitos desses são objetos da Coleção Perseverança, identificou 

cântico de “Ogum male” e alguns terreiros onde os líderes eram chamados de 

alufá, assim como os muçulmanos da África. 

Após a breve abertura para posicionarmos Oguê, suscita-nos a questão: 

por que as esculturas da Coleção Perseverança carregam esses dois chifres 

colados nas costas? As diversas histórias e mitos, que relatam a existência e a 

dinâmica dos orixás, são importantes para compreendermos a complexidade 

inerente ao mundo das religiões afro-brasileiras. Nesta suposição, nelas 

buscaremos um significado mais concreto.  

Primeiramente, é preciso saber que Oguê, como amigo inseparável de 

Xangô, carrega todas as suas qualidades; de certo modo vivendo dentro dele e 

se manifestando através de sua forma para se comunicar. Dentre as muitas 

histórias que narram os feitos de Xangô, numa delas encontramos como ele e 

Oguê fundiram-se: 

 

Oguê era um homem que tinha fama de médico, o melhor 
curandeiro. Havia um matrimônio cuja mulher estava inferma e 
Obatalá mandou que Oguê curasse a mulher. Oguê foi à casa 
da mulher a fim de curá-la, mas Xangô viu quando Oguê entrou 
na casa e foi ao lugar onde trabalhava o esposo da enferma e 
lhe disse: “venha a tua casa agora mesmo e veja que sua 
mulher te trai com Oguê o curandeiro. O esposo da senhora 
enferma acreditou no que Xangô lhe havia dito e se enfureceu 
de tal maneira que deixou o trabalho, pegando um facão, 
correu para casa. Quando o esposo da enferma chegou em 
sua casa, viu que sua mulher estava encostada na cama e 
Oguê parado diante dela. Começou a xingar sua esposa e a 
Oguê, sacou o facão, tratou de agredir a Oguê, mas nesse 
quarto havia uma janela por onde Oguê pulou e saiu correndo 
e o esposo da mulher saiu atrás.Oguê não conhecia o caminho 
por onde ia correndo e cai num buraco, não podendo sair. Em 
seguida, o esposo passa por Obatalá que lhe pergunta o que 
estava acontecendo. Furioso contou o que Xangô tinha lhe dito. 
Como Obatalá sabia bem o que havia ocorrido, contou ao 
esposo que tudo não passara de uma mentira de Xangô, pois 
Oguê tinha ido a casa para curar a mulher a mando dele. 
Obatalá mandou buscar Xangô e quando este chegou em sua 
presença, Obatalá lhe disse: “tu és o responsável por tudo isso, 
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portanto és tu que tens que tirar Oguê do buraco que caiu”. 
Obedecendo, Xangô prontamente retirou Oguê. Quando Oguê 
já estava fora do buraco, Obatalá se dirigiu a Xangô e lhe 
disse: “por mentiroso que és, te ordeno que enquanto o mundo 
seja mundo, tu tenhas que carregar Oguê em cima de ti”. 
 

(Narrado por Oluwó Siwajú Evandro Otura Airá Ifá Ni L’Órun). 

 

A história, mesmo que narrada brevemente, nos aponta o porquê das 

esculturas carregarem o símbolo do chifre duplo nas costas. Xangô, como orixá 

da justiça e castigado por sua peripécia, aceita consertar o feito, torna Oguê 

parte fundamental do seu arquétipo. Numa das esculturas, imagem a seguir, é 

presente o oxê em forma de chifre, tanto na figura principal, como do Menino 

Deus no colo.  

Desta constatação, três coisas podemos resumir e aproximar das 

leituras das esculturas: o sentido curativo, protetivo e de feitiçaria; visto que 

elas carregam componentes que corporam tais funções. Nas peças, é clara a 

mística dos cultos que se mesclava entre os elementos de diferentes ritos e o 

conhecimento religioso que o artista possuía. Este, sem dúvidas, provindo dos 

terreiros e das missas, deram a ele um estilo particular. 

Para ratificar nossa argumentação, selecionamos todas as esculturas 

que apresentam o referido Oguê nas costas. São imagens em madeira, todas 

referentes a Xangô e que, de certa forma, apresentam relação com outros 

orixás e que são referenciadas com santos católicos.   A primeira delas é 

alusiva a Xangô Dadá, sincretizada como Nossa Senhora da Apresentação 

(ANDRADE, 2015) e Nossa Senhora da Conceição (CUNHA, 1983). Possui um 

colar nas cores vermelho e branco e um capacete vermelho que, ao ser 

retirado, revela um oxê em forma de chifres, forma não muito comum quanto à 

tipificação dos oxês. Daí, a referência maior estaria na representação dos 

chifres de Oguê.  

A segunda carrega pontos brancos e está relacionada com Oxum 

(VALLADARES, 1989) e Iansã (ANDRADE, 2015). Por ser Iansã, estaria 

sincretizada a São Jerônimo e Santa Bárbara. A terceira, segundo Andrade 

(2015), seria Xangô com relação à Obá, uma de suas mulheres. Estaria 

sincretizada a Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. A última, por portar um 
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elemento diferenciado, mas semelhante ao escudo das demais, descreveremos 

com mais detalhes logo mais, seria Xangô sincretizado a São Benedito, o 

Africano (ANDRADE, 2015), que leva nos braços uma criança. 

 

 

Figura 151 - Xangô Dadá. Madeira. 46 x 8 cm.   
Fonte: Acervo IHGAL. 
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Figura 152 - Xangô Dadá sem o capus. 
Fonte: Acervo IHGAL. 
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Figura 153 - Xangô Dadá com Oguê nas costas. 
Fonte: Acervo IHGAL. 
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Figura 154 - Xangô. Madeira, 34,5 x 6 cm. 
Fonte: Acervo IHGAL. 
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Figura 155 - Xangô com Oguê nas costas. 
Fonte: Acervo IHGAL. 
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Figura 156 - Xangô. Madeira, 39 x 9 cm  (Peça com furo na cabeça que denota ausência do 
oxê). 

Fonte: Acervo IHGAL. 
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Figura 157 - Xangô com Oguê nas costas. 
Fonte: Acervo IHGAL. 
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Noutra, com as mesmas características de feitura, um xangô que agora 

segura o filho com os dois braços, carrega nas costas não um Oguê, mas o 

símbolo de um fruto conhecido como obí, informação confirmada por 

Valladares (1969) em sua breve análise. 

 

Figuras 158 e 159 – Xangô; detalhe do menino Jesus. Madeira envernizada, 36 x 7 cm. 
Fonte: Acervo IHGAL. 
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Figura 160 - Detalhe do obí nas costas. 
Fonte: Acervo IHGAL. 
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Obí, que também simboliza “a fala do orixá”, é sagrado e utilizado em 

diversas funções no candomblé: 

 

Originário da África e também chamado de noz-de-cola, o obí 
tem nome científico de cola acuminata. Existem de várias 
cores, mas os usuais são os brancos (obí funfun) e os de cor 
avermelhada ou roxa (obí pupa). Os primeiros são 
consagrados aos orixás funfuns e os demais consagrados às 
divindades que aceitam cores. Existem obís de quatro gomos, 
os mais usados e ideiais para as liturgias dos iniciados, 
chamados de guibatá ou agbatá; os de três gomos, conhecidos 
como banja ou gbanjá; e ainda os de cinco e nove gomos, 
chamados igualmente de agbatá. É um dos frutos cuja 
utilização requer preceitos. [...] é sempre a primeira oferenda. É 
ele que faz a marca e a representação da existência, é o fruto 
ventre, aquele que faz nascer. (KILEUY; OXAGUIÃ, 2016, p. 
153-154). 
 
 

Ou seja, Xangô apresenta seu filho (o inciado) ao mesmo tempo em que 

o protege e o alimenta. Nesta perspectiva, pelo obí nas costas, estaria 

relacionado aos orixás funfun criado pelo supremo Olorum, dentre eles Obatalá 

(Oxalá) (VERGER, 2018). Segundo Santos (2012, p. 79), estes orixás “detêm o 

poder genitor masculino” e “tem o domínio sobre a formação dos seres deste 

mundo”. Kileuy; Oxaguiã (2016) chamam a atenção quanto à utilização do obí 

nos rituais de Xangô. Este não aceita o fruto em seus alimentos, mas permite-o 

nas obrigações de iniciações de seus iaôs. Assim, a devida escultura da 

Coleção Perseverança seria mais uma peça encomenda, representativa a ato 

iniciático de um iaô a Xangô, que com os símbolos de obí e o filho nos braços, 

representaria a purificação corporal, o nascimento, a comunhão e a interligação 

do divino. 

 Todos esses arquétipos de Xangô só denotam o quanto as esculturas 

carregam dualidades que foram embasadas nos mitos e histórias africanas e 

ressignificadas, através do sincretismo, no Brasil; além da explicação dos 

terreiros em Alagoas serem popularmente conhecidos com o nome daquele 

orixá; também evidenciam o conhecimento apurado do artista, na técnica e na 

vivência com o sagrado, que certamente é uma emoção estética, utilitária e 

dinâmica.  
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É indispensável compreendermos que o sagrado que se manifesta 

nestas esculturas é a expressão de uma simbologia formal que comporta 

aspectos artísticos e se mistura com o religioso, como já apontamos no 

capítulo anterior. Porém, este religioso, tratando-se de elemento ritual, é 

somente acrescentado quando as peças são sacralizadas no terreiro e 

colocadas ao cotidiano deste. Sem isto, o religioso é somente um indício, um 

ponto de partida, intrínseco ao estético, ao sentido do projetar.  

Desta percepção, fica evidente o quanto precisamos acrescentar os 

autores, mesmo que anônimos, à leitura de coleções de objetos provindos de 

terreiros. Contudo, como identificar uma autoria se não há a fisionomia? 

Quanto a isto, já discorremos que o que precisa ser levado em consideração 

são as marcas, os vestígios de feitura, o código estético, a mão e a técnica; 

assim, poderemos depreender que este artista anônimo não foi tolhido de sua 

produção. A história que paira sobre cada objeto é responsável por identificá-lo, 

seja compreendendo cada entalhe e detalhe ou evidenciando a produção no 

seu contexto de vivência. 

Falar de uma mão afro-alagoana, numa coleção que parece não se 

esgotar somente como conjunto expositivo, de um artista que não foi 

protagonista de sua própria história, mas, golpeado pelos discursos que ainda 

tentam embranquecê-lo, colocando-o num parâmetro de belas-artes, 

certamente é o maior desafio que tem nos acompanhado; não somente pela 

identificação da produção deste, mas pela inserção de sua história na feitura, 

pelas inúmeras evidências escondidas nos bordados, nas pinturas, nas 

colagens, na reutilização de materiais, na soda, e que estão além deste 

somente “ser religioso”. Por isso, ratificamos que a função religiosa, que se 

tornou fio condutor das análises de muitos pesquisadores e principal discurso 

dos museus que hoje abrigam estas peças de apreensões, é somente indício, 

camada, cinzas que escondem tantos outros caminhos que nos possibilitam 

repensar as histórias nas quais foram inseridas e reconstruir outras, colocando 

o negro artista como protagonista. 

Sem dúvidas, se Abelardo Duarte (1974), em suas primeiras 

investigações, já apontava que cada peça da Coleção Perseverança tem sua 
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história, e cada história, de certo modo, com lances dramáticos, tal 

apontamento permite-nos acrescentar que, além desta dramaticidade, os 

objetos carregam uma estética assombrada que corrobora com a condição do 

anonimato. É nesta ausência, neste desejo de apontar um fazedor, que 

encontramos os diferentes graus de diálogos com a estética dos terreiros, com 

a coletividade, com os ateliês ligados ao recesso dos xangôs alagoanos, 

revelados em formas, cores, materiais, técnicas e magias, todos conectados 

com as raízes de um artista que não tem retrato, mas assinatura. 

 O escrito até aqui deixa evidente que as leituras sobre a procedência 

dos objetos da Coleção Perseverança ficaram presas ao Jornal de Alagoas, 

quando este aponta ser a origem das peças africana, e a uma análise formal da 

arte africana, nos ditos de Abelardo Duarte e Raul Lody. Não descartando tais 

informações, podemos afirmar que, dentre alguns poucos objetos de 

procedência africana, o que nesta tese fica impossibilitado de afirmar quais 

são, grande parte da coleção traz formas inspiradas nesta África, certa 

afroinspiração; contudo, com um olhar mais apurado, identificaremos que a 

grande inspiração da feitura do afro-alagoano veio do seu entorno, das coisas 

que dialogaram com sua atuação nas ruas, feiras, igrejas, política e 

contextualizadas de acordo com a realidade dos terreiros. E nesse contexto, 

fica fácil a identificação e nitidez da feitura local. Há uma assinatura muito 

peculiar ligado ao negro bantu, santeiro e conhecedor do sincretismo que o 

obrigou a ressignificar sua cultura em Alagoas. Há requícios de fazedores da 

estética do sagrado, imbuídos de identidades diversas, que entendiam 

completamento como os terreiros funcionavam.  

Este recorte investigativo sobre vestígios estéticos permite-nos seguir 

por novos caminhos, agora ampliando as possibilidades para pensar como 

estes objetos testemunharam o modo e a dinâmica em que viveram os negros 

em terras caetés, na paisagem da cidade e no cotidiano dos terreiros. Agora 

seguiremos com esta questão: quem está por trás dessa mão afro-alagoana? 
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A MODELAGEM 
 

Outras cantigas, outros batuques. 
Estandarte, joias e amuletos. 
É o terreiro em festa. 
É o negro e a negra que giram, celebram. 
Ovacionam seu étnico. 
Ecoam o ponto do sagrado, rezam ao pai sincretizado. 
O artista afro-alagoano revela-se. 
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10. AS MÃOS QUE BATERAM OS ILUS SÃO AS 
MESMAS QUE CONSTRUÍRAM O MARACATU: NO 

TERREIRO E NO FOLGUEDO NÃO HÁ SILÊNCIO 
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Fora-se o tempo das festas ostensivas e 
barulhentas, realizadas em latadas armadas na 
frente dos terreiros e enfeitadas de folhas de taioba 
que faziam a alegria das velhas africanas que 
vendiam feijão com arroz e azeite de dendê no 
mercado municipal. Ninguém podia suspeitar do 
que se passava no interior daquelas casas simples, 
de arquitetura tosca e fachadas humildes, mas que 
conservavam em suas salas apertadas um rico 
oratório trabalhado em madeira, onde se 
guardavam imagens inofensivas de santos 
católicos, mas aos quais os fiéis consagravam 
orações em língua africana. Esses cultos 
realizavam-se sem música, sem danças, sem 
toadas, tudo se passando como uma novena 
comedida, numa sala de visitas acima de qualquer 
suspeita, sem a presença dos objetos litúrgicos que 
sempre foram a marca desse tipo de cerimônia. 
(RAFAEL, 2012, p. 43). 

 

O 1º de fevereiro passou, os ilus cessaram. Desde então, sumiram os 

maracatus e o carnaval já não era o mesmo. Os mestres, muitos deles pais de 

santo, com medo, abandonaram seus estandartes, deixando as lembranças do 

que outrora movimentava o circuito cultural de Maceió. 

O Quebra do Xangô deixou marcas; mas, não apagou a memória 

daquilo que mantinha vivos negros e negras em Alagoas, as manifestações 

populares. Falar deste cenário, tão criativo e potente, permite-nos começar a 

fechar o ciclo dos meandros desta tese. Foram tantos rastros seguidos e 

perseguidos, basilados no silêncio e no assombro, do político ao estético, que 

agora é hora de respondermos a questão inicial: que artista afro-alagoano é 

esse? A resposta soava contundente e, aparentemente, dada. E se em algum 

momento, o pensamento nos aproximou da impossibilidade do encontro, foi por 

puro devaneio. Mesmo sabendo que não encontraríamos um artista com seu 

documento de identidade, decidimos percorrer seus rastros e ir ao encontro 

dos cenários que serviram de inspiração e/ou sustentaram sua condição 

religiosa. 

O artista afro-alagoano aqui está, entre a quebra e seus entornos: sendo 

alvo de batidas policiais ou celebrando o carnaval. É preciso vê-lo nas 

quebradas de corpo, nas oralidades e nos gestos do dia a dia. Ele sempre 
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estará passeando pelas ruas, indo à missa, navegando entre as lagoas e 

celebrando seu santo.  

É notável que este artista não tenha nome, afirmação que construímos 

após leitura de todos os objetos da Coleção Perseverança. Entretanto, em seus 

rastros, encontramos sua assinatura, corpo e voz, em meio ao coletivo. A 

identidade desse artista afro-alagoano está em seu povo. É o próprio povo. Seu 

núcleo existencial. Aquele que lhe formou e lhe deu elementos para que 

respirasse seu axé, compreendesse seu banzo e colorisse seu “Novo Mundo”, 

ressignificando sua cultura. Contudo, aqui podemos dizer, com as palavras de 

Lindoso (2005, p. 21-23), que essa cultura recriada condiciona-nos a pensar 

que a identidade do artista, 

 

[...] se apresenta, pois, como um produto do trabalho social e 
um produto idealizado desse trabalho. O que permeia o 
trabalho social de sua ideação é a criatividade. A criatividade 
coletiva é um processo de estruturação dos produtos materiais 
e dos produtos idealizados ao longo de um continuum histórico-
espacial, que serve de base e de antecipação à criatividade 
individual. Isto é: sem uma herança social e sem um trabalho 
social antecedente seria quase impossível a criatividade 
individual. 
 
 

Assim, como um continuum dinâmico, este espaço social que permeou a 

criatividade do artista da Coleção Perseverança é o único caminho possível a 

afirmação: os objetos que foram retirados dos terreiros, em 1912, foram 

construídos por mãos afro-alagoanas. 

As palavras de Lindoso suscitam-nos que, quando pesarmos sobre as 

memórias individuais do artista, não podemos falar de sua identidade sem 

conectá-la ao seu povo, ou seja, a condição de existência está intrínseca a 

uma identidade grupal, como diz Halbwachs (1990, p. 51) “[...] cada memória 

individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva [...]”. Sendo assim, 

quatro coisas são significativas para que ratifiquemos essa identidade: a 

origem étnica, os folguedos, os xangôs e os vestígios deixados nos objetos que 

hoje compõem a coleção.  

Comecemos, então, pela chegada de africanos em terras caetés.  De 

imediato, Diégues Júnior (2006, p. 164-165) nos informa: 
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O exame de testamentos e inventários de senhores rurais 
alagoanos permite, de certo modo, conhecermos as “nações” 
que contribuíram para a população negra das Alagoas. Em 
alguns desses documentos, tão importantes para o estudo da 
história social alagoana, encontramos negros de Angola em 
grande maioria, Congo, Rebôlo, da Costa da Mina, Benguela, 
Caxangue; raros os Moçambique, ou da Cabinda. 
 
 

É importante entender que chegada dos bantos, assim chamado os 

“grupos étnicos negros-africanos do centro, do sul e do leste do continente” 

(LOPES, 2011, p. 97), nos engenhos alagoanos, deu-se ainda quando Alagoas 

era somente uma região localizada ao Sul da Capitania de Pernambuco, 

comandada por Duarte Coelho. Ficando sob o domínio Pernambucano até o 

ano de 1817, quando se emancipou tornando-se Capitania de Alagoas e, anos 

mais tarde, a Vila de Maceió elevada a sua capital.  

Muitos dos negros angolanos e congoleses deram entrada pelo hoje 

conhecido Porto de Jaraguá, num bairro boêmio da capital; outros 

contrabandeados entre traficantes de Pernambuco e Alagoas. Nesta condição, 

foram espalhados pelas vilas e engenhos, dentre eles Penedo e Porto Calvo; 

afinal, a justificativa colonial para a escravização no Nordeste era fazer 

dinheiro, o açúcar, a partir do “lombo dos africanos” (LINDOSO, 2005). 

Em meio a esse processo de exploração, constituído por lutas e 

desacordos, surge um núcleo de resistência negra, formado por escravizados 

fugidos, em sua maioria bantos, que produzirá as primeiras manifestações afro-

alagoanas, o Quilombo dos Palmares (LINDOSO, 2011). É dessa organização, 

localizada na Serra da Barriga, parte da cidade de União dos Palmares, interior 

de Alagoas, que notadamente surgiriam as primeiras expressões folclóricas 

que hoje compõem o nosso cotidiano. É nessa composição cultural, onde 

encontraremos a origem étnica dos grupos que constituíram o território 

açucareiro e quilombola. São nas cantigas, poesias e lendas, manifestadas em 

meio a danças e oralidades compartilhadas, que o artista afro-alagoano 

construirá seus primeiros traços. 

 

É de Congo, é de Congo  
Êi, congá  
Êi, congá  
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Rê, rê, é de Congo. 
 
Trecho de um conto colhido no interior de Alagoas por Alberto 
Deodato e citado por Abelardo Duarte (DUARTE, 2010, p. 208). 

 

Sua mãe é uma coruja 
 Que mora no oco de um pau  
Seu pai era negro de Angola  
Tocador de berimbau. 
 
Canto de Maracatu colhido no início do século XX por Alfredo 
Brandão (BRANDÃO, 1988, p. 48). 
 
 

Também é pertinente pontuarmos as primeiras manifestações a partir da 

dinâmica do quilombo, mostrando que os negos bantos, em Alagoas, e o 

reflexo de sua identidade, influenciaram os terreiros, através do sincretismo. 

Informação que contraria as observações de Alfredo Brandão, em seu Os 

negros na história de Alagoas (1988), apresentado no 1º Congresso afro-

brasileiro de 1934. Este autor afirma que não há nenhuma ligação das danças 

e folguedos que tiveram sua origem em Palmares com às casas de culto. 

Pensemos que Brandão, sem aprofundar sua pesquisa, tenha somente 

visualizado um xangô puramente com características gêge-nagô, pois estava 

fortemente influenciado pelo grupo de intelectuais da Escola Baiana de 

Medicina, da qual teve formação em 1902.  

Com seu estranhamento, Brandão inquieta-nos e nos faz concluir que 

sua ignorância talvez esteja relacionada com os xangôs de Alagoas que não 

carregavam essa “pureza nagô”, que protegia as casas que aparentemente 

mantinham tradição apenas africana; por isso o episódio de 1912 tenha sido 

um “furor iconoclasta promovido por populares” (BRANDÃO, 1934, p. 18), 

inconformados com a baderna que os terreiros “impuros” faziam, por estarem 

associados aos folguedos? A narrativa até aqui construída mostra que a 

quebra não foi um movimento que surgiu dos populares, mas de camadas 

elitizadas que passaram a influenciar populares, em maioria ex-combatentes e 

até negros, a se revoltarem contra pais e mães de santo relacionados com 

Euclides Malta. Prolongando a ideia, acrescentamos que o maior objetivo da 

Operação Xangô era silenciar os batuques que, como logo veremos, não se 
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constituíam, necessariamente, pelos cultos, mas, também, folguedos que se 

efetivavam a partir deles. 

Voltemos ao Quilombo, o de Palmares, com a intenção de enveredar, 

agora, pelas suas paisagens; escutar as vozes e as batidas que repercutiram 

de lá; ver os rebolados e as festas que compuseram a afro-alagoanidade. Esse 

Quilombo é o avistado por Lula Bernardo, personagem criado por Jorge de 

Lima, em Calunga, que nos desenha o que seus olhos acabara de ver: 

 

A serra da Barriga pegou a azular. Lula Bernardo via bem a 
serra de Zumbi, a tragédia do herói negro, o pessoal dos 
quilombos cantando ê-bango-ê-bango, que daria mais tarde 
origem à palavra banguê, o engenho primitivo em que os 
escravos gemiam no eito, sem a máquina pejar nem um 
momento. Depois a libertação, o refúgio na serra, o refúgio na 
morte ê-bango-ê-bango-caxinguelê-tango-arirá-tango-arirá-ê. 
Domingos Jorge Velho apanhando de Zumbi, ê-bango-ê-
bango, bota sete mil homens pra combater uma simples 
república de negros mais descentes que aqueles brancos 
muzungos, ê-bango-ê-bango! Lula ainda ouvia o jongo soando, 
o vuvu, o anzambei, o bujamê, o afofiê tocando, tocando, 
Muxima dando ordens. Lemane fazendo mandinga para 
destruir tundanga de branco. Tango-arirá-ê-bango! (LIMA, 
1997, p. 17-18). 

 
 

E na poesia Serra da Barriga, o poeta alagoano resume a saudade da 

paisagem, da fazenda que avistava a serra, de onde via o Sol nascer, de onde 

vinha o alimento de seus versos: 

 

Serra da Barriga! 
Barriga de negra-mina! 
As outras montanhas se cobrem de neve, 
de noiva, de nuvem, de verde! 
E tu, de Loanda, de panos da costa, 
de argolas, de contas, de quilombos! 

 
Serra da Barriga! 
Te vejo da casa em que nasci. 
Que medo danado de negro fujão! 
 
Serra da Barriga, buchuda, redonda, 
do jeito de mama, de anca, de ventre de negra! 
Mundaú te lambeu! Mundaú te lambeu! 
Cadê teus bumbuns, teus sambas, teus jongos? 
Serra da Barriga, 
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Serra da Barriga, as tuas noites de mandinga, 
cheirando a maconha, cheirando a liamba? 
Os teus meios-dias: tibum nos peraus! 
Tibum nas lagoas! 
 
Pixains que saem secos, cobrindo 
sovacos de sucupira, 
barrigas de baraúna! 
Mundaú te lambeu! Mundaú te lambeu! 
De noite: tantãs, curros-curros 
e bumbas, batuques e baques! 
E bumbas! 
E cucas: ô ô! 
E bantos: ê ê! 
Aqui não há cangas, nem troncos, nem banzos! 
Aqui é Zumbi! 
Barriga da África! Serra da minha terra! 
Te vejo bulindo, mexendo, gozando Zumbi! 
Depois, minha serra, tu desabando, caindo, 
levando nos braços Zumbi! 
 
Serra da Barriga, por Jorge de Lima (LIMA 2016, p. 134-135). 

 
 
 

Palmares foi formado no fim do século XVI e teve seu auge ao longo da 

segunda metade do século XVII. Segundo Marques (2018, p. 25): 

 

O Estado Colonial temia que Palmares estivesse formando 
uma “nação de escravizados fugitivos”, visando consolidar a 
liberdade adquirida através de fugas. Por isso, buscou fazer 
investidas com o objetivo de eliminar o quilombo. Após cerca 
de 20 expedições sem sucesso no plano de “exterminar” 
Palmares, o governo da capitania de Pernambuco intensificou 
as forças antiquilombos, contando com tropas locais e de 
bandeirantes bem armadas e municiadas. Assim, invadiram o 
quilombo e assassinaram o líder Zumbi em 1695. 
 
 

Um adendo significativo está na concepção de que os negros 

escravizados, que foram amarrados e jogados nos tumbeiros, não puderam 

trazer seus pertences; muitos, quando descobertos, foram jogados no mar, 

restando-lhes, a partir das memórias, ressignificar, entre os engenhos e os 

quilombos, a vida de outrora, única forma que conseguiram para manter vivos o 

credo, os mitos e as gingas, como diz Silva (2005, p. 229): 
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As técnicas e saberes lhes permitiram adaptar os materiais 
disponíveis na diáspora e também no Brasil, recuperando as 
sonoridades deixadas do outro lado do Atlântico. Uma saga tão 
impressionante como aquelas empreendidas para a 
manutenção da vida e da liberdade. 
 
 

De sentido a isto, herdamos valores morais, espirituais, estéticos, sociais 

e políticos, além de técnicas corporais, tecnologias agrícolas, comportamentos 

coletivos, organização familiar (CAVALCANTI, 2006). Das palavras do 

professor Bruno Cavalcanti, estendemos que o africano não contribuiu com a 

formação da cultura alagoana, pois quem contribui “o faz de fora”; ele a 

constituiu, elaborando-a “de dentro”. 

Como grande exemplo de rebeldia, contra exploradores e de 

persistência das culturas bantos, foi de Palmares que vieram os folguedos que 

se conectaram com muitos terreiros e fizeram com que pais de santos 

tornassem verdadeiros produtores de cultural em diversas cidades do estado. 

Daqui, mostraremos a falta de informação de Alfredo Brandão, ao negar a 

relação entre ambos. 

Pesquisadores saíram a campo catalogando pelos interiores de Alagoas, 

ainda no século XX, as representações desses folguedos, a partir da oralidade. 

Manuel Diégues Júnior, Arthur Ramos, Abelardo Duarte, Théo Brandão e o 

próprio Alfredo Brandão, foram alguns dos que colheram informações valiosas 

que atestam a presença dos bantos na configuração das festas tradicionais que 

agitavam as ruas e os becos de Alagoas: Carnaval, Maracatu, Boi, Quilombo, 

Coco, Reisado, Pastoril, Bate-coxa, entre tantas outras repletas de cantorias e 

danças que celebravam desde o nascimento de Cristo até a luta entre negros e 

índios. 

 O Quilombo, folguedo, por exemplo, é um auto que festejava o feito de 

Palmares, repleto de gestos e dramatizações. Brandão (1914, p. 95-98), assim 

descreve um momento do auto na cidade de Viçosa: 

 

Era no dia do orago que se realizava o torneio do quilombo: ao 
amanhecer, em um canto da praça, via-se organizado um 
reduto de paliçada, poeticamente enfestoado de palmas de 
palmeira, de bananeiras e de diversas árvores virentes e 
ramalhosas que durante a noite haviam sido transplantadas. 
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Dos galhos pendiam bananeiras, flores e cachos de frutas. No 
centro da paliçada erguiam-se dois tronos tecidos de ramos e 
folhas; o da direita estava vazio, mas o da esquerda achava-se 
ocupado pelo rei, o qual trajava gibão e calções brancos e 
manto azul bordado, tendo na cabeça uma coroa dourada e na 
cinta uma longa espada. Em torno os negros, vestidos de 
algodão azul, dançavam ao som de adufos, mulungus, 
pandeiros e ganzás, cantando a instantes a seguinte copla: 
Folga negro, branco não vem cá, se vier, o diabo há de levar! 
 
 

E prossegue a descrição que merece nossa apreciação: 

 

Depois estrugiam gritos guerreiros, os instrumentos 
redobravam de furor; ouviam-se sons de buzina e os negros 
dispersavam-se para vender o saque da noite. Esse saque era 
representado por bois, cavalos, carneiros, galinhas e outros 
animais domésticos, que haviam sido cautelosamente 
transportados de diversas casas para o quilombo. A vendagem 
era feita aos próprios donos, os quais, em regra geral, davam 
aos vendedores um tostão ou 200 réis. Por volta das 10 horas, 
o rei, à frente dos negros, ia buscar a rainha, uma menina 
vestida de branco, a qual, no meio de muitas zumbaias, 
músicas e flores, era conduzida para o trono vazio. As festas, 
as danças, os cantos e os gritos guerreiros continuavam até o 
meio-dia, quando apareciam os primeiros caboclos, os quais, 
apenas trajando tangas e cocar de penas e palhas, vinham 
armados de arcos e flechas. Apareciam cautelosos, procurando 
conhecer as posições do inimigo através da folhagem. Logo 
depois surgiam todos os caboclos, tendo à frente o seu rei, o 
qual usava espada e manto vermelho. Marchavam cantando e 
dançando o toré, dança selvagem acompanhada pela música 
de rudes e monótonos instrumentos, formados de gomos de 
taquaris rachados, e de folhas enroladas de palmeira. A luta se 
travava na praça, em frente ao quilombo, e depois de muitas 
refregas, de retiradas simuladas e assaltos, o rei dos caboclos 
acabava subjugando o rei dos negros e apossando-se da 
rainha. Nesse momento os sinos repicavam, as girândolas 
estrugiam em frente à matriz e, no meio das vaias e gritaria da 
garotada, os negros, batidos pelos caboclos, recuavam para o 
centro do quilombo, o qual era cercado e destruído. Terminava 
a festa com a vendagem dos negros e a entrega da rainha a 
um dos maiorais da vila, que para fazer figura tinha de 
recompensar fartamente os vencedores. (BRANDÃO, 1914, p. 
95-98). 
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Figura 161 - Pintura de um Quilombo na cidade de Piaçabuçu, Alagoas. sem data, autor 

desconhecido. 
Fonte: Iconoteca de Alceu Maynard. 

 
 

O Quilombo foi bastante representado nas ruas de Maceió, 

especificamente nas festas natalinas e nas de santos padroeiros. Sempre 

celebrado onde se concentravam os terreiros e irmandades da igreja católica, 

em que muitos negros dos próprios xangôs mantinham relações.  

No rastro dessa convivência, encontramos um texto, sem identificação, 

publicado no Jornal O Telegrapho, na data de 10 de fevereiro de 1877, em que 

o autor reclama da licença, concedida pelo chefe da polícia, para que o 

folguedo acontecesse na véspera da festa de uma das santas, conforme trecho 

a seguir: 

 

[...] este estúpido e antiquário folguedo próprio de ser 
representado nos cercados de engenhos ou em pequenos 
lugarejos onde a civilização ainda não tenha aberto os olhos do 
povo. [...] é estúpido, repetimos, e até vergonhoso que ainda 
hoje se reproduzam scenas dos tempos coloniaes que existiam 
os almotacés, ouvidores e juízes de fora. Esperamos que seja 
esta a ultima vez que tal divertimento tenha lugar. (O 
TELEGRAPHO, 10 fev. 1877, p. 4).  
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Um detalhe na reclamação chama-nos a atenção.  O reclamante afirma 

ser um folguedo que outrora era representado em tempos coloniais em 

“cercados de engenhos”. Como já mencionamos, a dramatização traz de 

maneira significativa a dinâmica em que viviam os bantos em território 

quilombola, lutando e preservando os símbolos culturais e os laços com os 

índios, visto que o Quilombo dos Palmares não era formado exclusivamente 

por negros fugidos, mas por “soldados desertores, os perseguidos pela justiça 

secular e eclesiástica, ou simplesmente aventureiros, vendedores e índios 

pressionados pelo avanço europeu” (ZDEBSKYI, 2016, p. 4). 

É possível também encontrar referências do auto do Quilombo em 

alguns romances alagoanos, onde os autores sempre enfatizam a presença de 

negros e índios como elementos essenciais da encenação. Para não 

estendermos nossa análise sobre este folguedo, apresentamos dois trechos, 

um retirado de Traços e troças, que teve sua primeira publicação em 1899, do 

alagoano Pedro Nolasco Maciel; e o outro de Volta à infância: memórias, de 

Povina Cavalcanti, do próprio Povina, lançado em 1972. Na primeira descrição, 

o casal de namorados, Zulmira e Juquinha, desembarcam no Porto de Sururu, 

em Santa Luzia do Norte, cidade próxima da capital, às 5 horas da tarde, bem 

no momento em que o folguedo estava acontecendo: 

 

Subiram a longa e enfadonha ladeira que leva àquela velha 
decaída vila. Entraram pelo lado sul da igreja do Rosário, que 
estava em festas, penetraram no templo; [...] Ao sair do templo, 
foram assaltados por inúmeros sujeitos, uns vestidos de penas 
e untados de ocas, lembrando primitivos habitantes do Brasil; 
outros, enlameados de preto. Era aquilo um brinquedo 
tradicional, que renovava os quilombos da serra dos palmares, 
célebre república organizada por africanos escravizados. [...] 
(MACIEL, 2013, p.108). 
 
 

Na segunda, é Povina, relembrando as memórias de sua infância, quem 

descreve o ritual numa das noites de Natal, na cidadezinha de União dos 

Palmares, localidade que abrigou o Quilombo de Zumbi: 

 

Era um dia de festa, o quilombo, durante o Natal: a praça da 
matriz cheia de gente para ver o colorido espetáculo de negros 
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e índios, figurando a disputa de uma rainha índia. Vestidos 
tipicamente, armados de flechas e terçados, os lutadores 
apresentavam-se com duas facções guerreiras. As evoluções 
dos pretos escravos e dos índios eram feitas ao som de 
cantigas de um delicioso sabor folclórico. [...] Guardo na 
memória esses slides luminosos. (CAVALCANTI, 1974, p. 91). 
 

 
Essa junção entre negros e índios, tão enfatizada por Brandão, Maciel e 

Cavalcanti, ganham cores e formas numa tela de Frans Post, de 1653. Na 

pintura, hoje acervo particular de Hampton Court, é possível identificar negros, 

ao centro, com instrumentos, em celebração; enquanto índios, mais ao fundo 

conversam entre si. Negros e índios parecem negociar, enquanto o grupo de 

indígenas, de armas levantadas, comemora.  

 

Figura 162 - Festa entre negros e índios no interior de Alagoas. Frans Post, 50 x 58 cm, 1653. 
Fonte: Acervo Coleção Hampton Court, Londres. 

 
 
 

A dinâmica pictórica é tão instigante que, se retomarmos a reclamação 

publicada no O Telegrapho, onde consta a afirmação ser o Quilombo um 

folguedo de “scenas dos tempos coloniaes”, é possível que a pintura de Proust 

seja um grande indício das primeiras celebrações do auto do Quilombo. 
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A ênfase nesse folguedo, evidentemente, nos ajudará a perceber como 

se organizavam e funcionavam os xangôs alagoanos, na perspectiva do 

sincretismo em que estavam fundamentados e que grande parte deles se 

constituía nos catimbós que carregavam elementos caboclos. 

Tal enunciado abre o pressuposto defendido por Nei Lopes a respeito da 

origem do Candomblé no Brasil. O autor destina o surgimento dos rituais aos 

grupos bantos, os primeiros trazidos para o Brasil, e que teriam escondidos sua 

religiosidade, com medo de represálias dos colonos e jesuítas. Assim, os 

bantos colocaram o Cristianismo ao seu jeito, mesmo camuflado, com 

“nuances que transformaram num catolicismo todo peculiar, permeado de 

práticas da religião tradicional negro-africano e de culto banto aos 

antepassados” (LOPES, 2011, p. 192). 

Lopes ainda enfatiza que a palavra “candomblé” é de origem banta, cuja 

raiz etimológica vem do quimbundo kiandomb ou quicongo ndombe, que juntas 

significam “negro”. Neste sentido, estariam, no Brasil, os cultos bantos anterior 

aos jêje-nagô, cujo primeiro templo conhecido dessa modalidade está 

associado à Casa Branca do Engenho Velho Ilê Iya Nassô, em Salvador, 

Bahia, fundado em 1830. 

 

E podemos sustentar o argumento – por que não? – de que, ao 
invés de terem emprestado sua teogonia e seus rituais aos 
Bantos, tradição dos orixás jejê-nagô, sim, à que, influenciada 
por estes, teria visto surgir de seu seio os chamados 
“candomblés de Angola e “de Congo” com seus inquices (do 
quicongo nkisi correspondendo ao orixá), tatas (pais), 
cambonos, muzenzas, sambas etc.; com seus atabaques 
percutidos com as mãos, ao contrário dos jêje-nagôs, e 
tensionados de modo diferentes daqueles; com seus cânticos 
entoados em quimbundo ou quicongo e às vezes até 
permeados de expressões em português. (LOPES, 2011, p. 
193). 
 
 

Teria o xangô alagoano surgido na Serra da Barriga? Isso explicaria a 

forte proximidade dos folguedos com os cultos afro e da composição religiosa 

com traços indígenas. Continuemos com as evidências. 

Talvez um forte indício das primeiras organizações de culto, em terras 

que se tornariam o estado de Alagoas, esteja no documento encontrado por 
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Irinéia Santos, no Arquivo Ultramarino, do ano de 1757, em que há a descrição 

da prisão de um sacerdote, chamado de Salvador Pacheco, atuante na região 

de Penedo, que teria sido preso, entre os anos de 1738 e 1746, e levado para 

a cidade de Olinda, em Pernambuco, para ser julgado e castigado. Segue a 

nota: 

 

Diz o Reverendo Padre Dantas Passos morador na vila do 
Penedo do Rio de São Francisco que elle se acha servindo de 
vigário da vara na dita vila e seu destricto desde o anno de mil 
setecentos e vinte e outo thé o prezente com muita retidão na 
justiça e limpeza de mãos como consta da certidão junta do 
escrivão da camara epescopal do Excelentíssimo e 
Reverendíssimo Dom Frey Luiz de Santa Tereza Bispo de 
Pernambuco da certidão junta do Doutor Antonio Rabello Leyte 
ouvidor, e auditor geral no crime e civil de Pernambuco por onde 
consta a prizão que fez de hum negro por nome Salvador 
Pacheco o mayor feiticeiro, e inçolente que avia em todo Brasil, 
e pello achar em huma caza publica, e cheya de negros fêmeas, 
e machos, e mullatos insinando a huns a feiticeiros, a outros o 
mandingueiros e dando ventura os mullatos e negras, além de 
muitas mortes que dizião avia feito o tal negro que tudo obrou 
alucinado pello Diabo, o qual remeteo prezo a sua custa a 
cidade de Olinda a ordem do Excelentíssimo Bispo que então 
hera Dom José Filho para o mandar castigar como merecião as 
suas culpas pois hera danozo aquella cappitania pelas mortes 
que nella fazia aos escravos dos moradores [...]. 

 
 

O caso do feiticeiro Salvador Pacheco, de certo, responde as evidências 

colocadas por Nei Lopes. Numa Alagoas colonial, havia organização de cultos 

formados por negros e mulatos que, segundo o conteúdo, eram aprendizes de 

mandigueiros, sob o comando do feiticeiro preso. É provável que o templo de 

Pacheco cultuasse a inquinces, espíritos ligados ao povo banto, e que pela 

data, anterior à chegada do primeiro grupo nagô ao Brasil, tenha preservado os 

ritos que se espalharam a partir do Quilombo dos Palmares. 

Outros folguedos, constituído de danças e cantos alagoanos, também 

carregam a essência negra. Num deles se ouvia: 

 

São horas de eu virar negro, 
Eh! Boi! 
Minha terra ficou longe 
Nunca mais pude ir até lá 
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Eh! Boi! 
As saudades não me deixam, 
Disse adeus e não voltei. 
Eh! Boi! 
Quando eu deixei minha terra, 
Meu amor não se acabou 
Eh! Boi! 
Não sossego de me ver, 
Tão longe do meu amor 
Eh! Boi! 
São horas de eu virar negro. 
 
 

São os versos que entoavam o conhecido Bate-coxa, apontado por 

Abelardo Duarte, como peculiar de Piaçabuçu, Penedo e Traipu, regiões 

ribeirinhas do Rio São Francisco, onde a concentração de negros era densa. 

De acordo com o pesquisador, o Bate-coxa “[...] vem de longa data, ao lado de 

outras sobrevivências negras [...]”. Não é dança, nem luta corporal, mas, uma 

dança-jogo, onde, 

 

Os participantes (dois) são ordinariamente escolhidos entre 
tipos negros fortes ou de compleição atlética, dorsos nus, 
vestindo apenas calção simples, pés descalços. O jogo tem 
certo sentido de cortesia, não apenas de violência, ou de 
fortaleza, pois antes os participantes apertam as mãos ou 
simplesmente cumprimentam-se, unem peito com peito, 
apoiando-se nos ombros ou braços. Os calções são atados 
sem fivelas, com elásticos ou simples cordinha, cadarço etc. Ao 
som de toada cantada pelo grupo diversional, onde há o refrão 
Eh! Boi, característica de influência negra, que serve de sinal 
de partida – os atletas afastam-se bruscamente a coxa ou 
forçam o seu afastamento máximo e chocam-se com rapidez e 
força, batendo coxa direita com coxa direita; e, depois, ao 
ouvir, de novo o refrão Eh! Boi, fazem o mesmo com a 
esquerda. Sempre assim unidos e apoiados, os disputantes 
continuam, no mesmo estilo, as batidas, terminando pela 
desistência de um dos dois, considerando-se o outro vencedor. 
(DUARTE, 2010, p. 112). 
 
 

As frases “São horas de eu virar negro” e do refrão “Eh! Boi” fazem 

referência a dança feita pelos negros, constituindo-se elementos de resistência, 

a força e a memória da terra que ficou distante.  

Muito similar ao Bate-coxa temos o Coco, dança tipicamente alagoana, 

originada com as primeiras entradas de negros nos engenhos alagoanos e que 
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floresceu ainda no século XVI com a formação dos mocambos palmarinos 

(DUARTE, 2010). Como dança dos terreiros da casa-grande, espalhou-se 

pelos bailes tradicionais nos interiores e capital, ainda no século XIX. De fortes 

batidas no chão e passos acompanhados pela embolada, não nega a origem; 

carrega em suas letras cantadas por homens e mulheres em círculos, 

sapateando fortemente, a vida nos engenhos, o açúcar, a cana e o canavial. 

 
Ou lelê vira moenda 
Ou lelô moenda rodou. 
 
Bota cana na moenda, 
Sai o cardo sem bagaço, 
Correndo de bica afora, 
Vai batê dentro do tacho, 
Mestre de açúcar dá o ponto, 
Que o fogo está brabo, 
Corre meu caboco forro, 
Nêga feme e nêgo macho. 

 

(Cantiga em Viçosa, colhida por Diégues Júnior em 1944) 

 
Figura 163 - Roda de Coco. Interior de Alagoas, início do século XX. 

Fonte: Acervo APA. 
 
 

Assim como o Quilombo, o Coco também está representado na literatura 

alagoana. Mais uma vez, é Jorge de Lima, agora em seu famoso Calunga, que 
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se utiliza do seu personagem principal, Lula, um homem retirante que retorna 

às suas origens alagoanas, com saudades do cheiro do solo massapê e da 

cana, para construir a cena pitoresca sobre a dança. Vejamos, então, o Coco 

embolado, pela sensibilidade de Jorge: 

 

Em breve chegou uma das noite de luar do Norte. Lula saiu pra 
ver a noite. Andou, andou, parou numa casa de esquina onde 
dançavam o coco. O ganzá animava os pares suarentos, um 
negro tirador de embolada tirava a embolada [...], homem com 
mulher de mãos pegadas, davam umbigadas bem unidos um 
no outro e depois sob o ritmo da dança se uniam em novas 
umbigadas nos demais pares que compunham a roda. A 
embolada do preto era, como toda embolada, uma lembrança 
em que se prometia fazer e acontecer. [...] O caboclo 
desempenado dançava que só vendo, sapateava pra danar, o 
tórax forte, o pescoço embrulhado num lenço vermelho, as 
pernas ligeiras riscavam todas as figurações que o coco podia 
dar. (LIMA, 1997, p. 23-24). 
 
 

Muitas outras danças, músicas e folguedos também se construíram da 

herança africana em Alagoas, Buá, Lundu, Esquenta Mulher, Taieiras 

Guerreiro, Baianas, que também mereciam a nossa atenção; entretanto, para 

não alongar a argumentação, demos preferência aos que se manifestaram com 

maior freqüência em nossa documentação. 

 Propomos, a partir daqui, falar de mais quatro representações de 

folguedos que, até os dias atuais, reverberam nas ruas e nas praças, entre o 

carnaval e o Natal, sejam na capital ou cidades interioranas, e que foram muito 

bem retratados por Mestre Zumba, pintor negro alagoano, já mencionado na 

primeira parte desta tese, que conseguiu escrever com suas pinceladas a 

essência de cada um. São eles: o Bumba-meu-boi, o Pastoril , o Reisado e o 

Maracatu. 

É imprescindível frisarmos que estas manifestações, em particular, 

evidenciam o sincretismo peculiar aos xangôs de Alagoas, pois, trazem em 

suas dinâmicas de culto, elementos de índios e brancos, configurando-se como 

ressignificações ao estilo alagoano com forte influência negra.  

O Bumba-meu-boi, por exemplo, é um deles. É um antigo folguedo, 

conforme Ramos (2007), que traz o imaginário das procissões e cortejos 
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simbólicos com o Boi na África, especificamente na Angola. Em Alagoas, 

aparece como motivo principal num ciclo temático que “[...] se entrosa no corpo 

das tradições europeias, ameríndias e negras” (DUARTE, 2010, p. 241), e por 

sua força dramática, colaborou com a formação de outros autos, entre eles o 

Reisado. 

 
Figura 164 - Bombá. M. de Macedo e Armando Pedroso, xilogravura, 9,7 x 14,1 cm, 1883. 

Fonte: MOURA, 2012. 
 

É o auto do boi, tomando aqui as palavras de Freyre (1937), quem vai se 

tornar companheiro do africano escravizado em seus dias tristes, nos trabalhos 

mais penosos, é o elemento de força que traz a alegria.  Assim, está ligado à 

vida dos engenhos do Nordeste, ao mundo do massapê e dos canaviais, onde 

o afro-negro deixou sensíveis marcas, vivendo, sofrendo e amando. Neste 

sentido, talvez tenha sido o Bumba-meu-boi um meio de expressar a mágoa 

recalcada: “[...] a glorificação do boi, seu companheiro de trabalho, quase seu 

irmão” (FREYRE, 1937, p. 41). 

A pintura mostrada a seguir, de autoria do Mestre Zumba, retrata a 

dramatização do auto do boi de forma veemente. Nela, vemos negros 

brincantes fugindo dos ataques do boi, acompanhados por uma banda, bem 
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característica das que conduzem as procissões e das que são conhecidas 

como pífano. Ao lado esquerdo, um grupo de negras, provavelmente alusivas a 

outro folguedo, Baianas, completam o cenário. Observar o local em que a cena 

ocorre, rua de solo massapê, com casinhas coloridas de taipa, onde pequenos 

grupos de negros, trajados de brancos, caminham em direção a um dos 

casebres. Forte indício da realização de culto xangô. 

 
Figura 165 - Boi Bumbá. Mestre Zumba, óleo sobre tela, 59 x 79 cm, 1981. 

Fonte: Acervo SECULT/MUPA. 
 
 

O boi, figura principal, formado por um arcabouço ou esqueleto de 

madeira, como mais corriqueiro, é recoberto por chita vermelha em motivos 

florais. Duarte afirma que a cabeça era normalmente feita de papelão, porém 

os chifres eram verdadeiros. Quanto aos personagens que dão vida ao 

folguedo, além do boi e do homem que vai escondido dentro da armação, este 

mesmo autor descreve: “[...] o Mateus, o Rei e Secretário de Sala, o Doutor, a 

Catarina, o Capitão, o Vaqueiro, e outras figuras secundárias que se agregam 

ao folguedo” (DARTE, 2010, p. 259). 

 

Ê boi! Ê boi!  
Meu boi corredô 
Vai levantá poeira 
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Sai já do chão 
Pr’a marcar carreira. 

 
 

Quanto ao Reisado, outro folguedo encenado entre o Natal e o dia de 

Reis, não há certeza quanto a sua origem puramente africana. Duarte (2010) 

aponta que é uma fusão de outros autos, que incorpora elementos folclóricos 

peninsulares e motivos regionais.  

Contrariando Duarte, Diégues Júnior (2006, p. 306), ao analisar um 

trecho do canto, direciona a origem aos engenhos, “[...] uma dança promovida 

por negros escravos”. 

 

Deus te salve casa-grande, 
E gente que nela mora. 
Venho dar as boas noites, 
Meus senhores e senhoras. 
 
 

Observando a dinâmica da encenação, perceberemos que logo no início, 

o personagem Mateus, uma das figuras também pintada por Mestre Zumba, 

conforme imagem abaixo, pede permissão ao dono do engenho para dançar na 

casa-grande, no terreiro ou na sala de visita.  

Observar que o personagem pintado por Zumba é negro, retinto, de 

olhar baixo, parecendo em estado de banzo. Identificar estes traços na 

composição de Zumba é extremamente importante para enxergarmos o estado, 

corpos e gestos, da presença negra no folguedo, como retrato da realidade 

vivida. 
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Figura 166 - Mateu II. Mestre Zumba, óleo sobre tela, 80 x 60 cm, 
1988. 
Fonte: Acervo Fernando Gomes. 
 
 

Neste sentido, é com Arthur Ramos, em O folclore negro do Brasil, que 

teremos a mais completa informação sobre o Reisado. O autor sinaliza que, ao 

colher dados sobre o auto em Alagoas, concluiu que é um folguedo resultante 

de  

 

elementos dos congos e caboclinhos (auto ameríndio 
correspondente), autos europeus penisulares, reis mouros, 
etc.), pastoris e festas totêmicas de origem africana e 
ameríndia,  e, como elemento temático dominante, o bumba-
meu-boi. (RAMOS, 2007, p. 90). 
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Figura 167 - Reisado IV. Mestre Zumba, óleo sobre tela, 64 cm x 105 cm, 1986. 

Fonte: Acervo Fernando Gomes. 
 
 

Mestre (orientador da peça), Contramestre (ajudante), Rei dos 

guerreiros, Rei dos caboclos, General, 1º Embaixador, 1º Contraguia, 2º 

Contraguia, Índio Peri, Rainha, Estrela, Lira, Sereia, Borboleta, Caboquinho, 

Governador, Mateus, Velho, Dançador de “entremeio”, Palhaço, Boi, Vassalos 

dos guerreiros, Vassalos de Peri, são os personagens que dão vida ao 

folguedo. São estes, alguns posicionados na tela de Zumba, os tipos diversos 

citados por Duarte, Diégues Júnior e Ramos, que lutam divididos em dois 

partidos, dos guerreiros e dos caboclos, em várias sequências de cenas, onde 

cada personagem tem seu ato de acordo com o comando do Mestre, 

personagem central da pintura. 

Duas personagens, curiosamente, chamam-nos a atenção, por 

acreditarmos que estão diretamente ligadas às representações religiosas, a 

Borboleta e a Sereia. A primeira, no candomblé, está relacionada à figura de 

Iansã; e a segunda, à rainha das águas, Iemanjá. Nos breves trechos que 

tiramos do auto colhido em Alagoas por Ramos (2007, p. 94-95), é possível 

identificarmos seus arquétipos: 
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Momento da entrada da Borboleta: 

Eu sou uma Borboleta 
Sou linda, sou feiticeira 
Ando no meio da sala 
Percurando quem me queira. 
 
Momento da entrada da Sereia: 

Boa-noite a todos 
Queira apreciá 
Que eu sou a sereia 
Que eu sou a sereia 
Das ondeas do má. 
 
 

O grande leitmotiv do auto é a morte do boi, que recupera o mesmo 

enredo do Bumba-meu-boi, ao fundo na pintura de Zumba. 

 

Figura 168 – Burrinha. Mestre Zumba, óleo sobre tela, 63 x 105 cm, 1985. 
Fonte: Acervo SECULT/MUPA. 

 
 

Diferentemente do Reisado, o Pastoril em Alagoas surge celebrando o 

nascimento do menino Jesus, entre dois partidos formados por pastores e 

pastoras, que carregam as cores azul e encarnado. Chega ao Brasil no fim do 

século XVI com elementos portugueses, Pastoril; espanhóis, villancico; e 

italiano, pastorella; ligados aos bailes organizados nas casas-grandes 

(RAMOS, 2007). Posteriormente, utilizado pelos jesuítas para a catequese. É 

nesse momento que os símbolos ameríndios e negros transformam o que viria 
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a ser folguedo. Portanto, eis a grande característica do auto e que nos 

evidencia a transformação da cultura negra em Alagoas a partir dos folguedos, 

o sincretismo.  

O Pastoril alagoano em sua formação, entre figurinos e cantigas, vai 

enaltecer Nossa Senhora do Rosário e São Benedito.  

 

Essa tendência dos negros brasileiros a se reunirem em clãs 
ou confrarias reconhece, de um lado, uma sobrevivência do 
totemismo (clãs totêmicos), do outro, a defesa natural contra a 
opressão dos senhores. Encontraram no Brasil o símile destas 
agremiações nas confrarias católicas e adaptaram-se 
facilmente a elas. Aliás, no próprio Congo, já havia essas 
confrarias negras com o santo da sua proteção, introduzido 
pela catequese dos missionários portugueses: Nossa Senhora 
do Rosário. (RAMOS, 2007, p. 68). 
 
 

É dessa forma, relembrando as memórias de suas origens, que os 

negros aproximaram-se das confrarias locais, entre elas a Irmandade de Nossa 

Senhora do Rosário, na cidade de Anadia; e Irmandades de São Benedito e 

Nossa Senhora do Rosário, em Maceió. 

 

Meu Santo Benedito 
Santinho de ouro 
Ele é pretinho 
É que nem besouro 
Quem é aquele  
Que vem acolá 
É São Benedito 
Que vem passeá 
Ré, ré, ré, ré, ré... 
Jesus de Nazaré! 
 
(Trecho colhido por Arthur Ramos num Pastoril de Alagoas). 
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Figura 169 - Pastoril III. Mestre Zumba, óleo sobre tela, 77 x 99 cm, 1986. 

Fonte: Acervo Fernando Gomes. 
 
 

Curiosamente, a pintura Pastoril do Mestre Zumba é uma das poucas 

em que ele retrata somente pessoas de pele clara. Não encontramos 

informações precisas a respeito da escolha, mas, talvez o pintor não 

enxergasse o auto como uma representação em que a presença negra fosse 

exclusiva, visto que, como já afirmamos, a origem do folguedo esteja ligada às 

tradições europeias, ter entrado no Brasil por meio da elite e também por ter 

sido uma das formas “pedagógicas” utilizadas pelos jesuítas para a conversão 

de africanos. Será que Zumba enxergara o Pastoril como recurso opressor à 

cultura africana? 

Pensando pelo lado do sincretismo, Zumba, entretanto, apresenta-nos 

resumidamente a dramatização: um palco, provavelmente na frente de uma 

igreja; ao fundo, o cenário do presépio, principal símbolo da narrativa; ao 

centro, o pastor, que logo é cercado pelas pastoras, divididas em dois cordões 

de cores. Nesta composição, gostaríamos de destacar o elemento que as 

dançarinas carregam nas mãos, um pandeiro, decorado com fitas nas cores de 

seus figurinos, azul e vermelho.  
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Figura 170 - Pandeiro pastoril. 29 x 12,5 cm. 

Fonte: Acervo IGHAL. 
 
 

Este instrumento musical é de uso particular do referido auto; todavia, 

salientamos que um deles (imagem acima) estava entre os objetos saqueados 

pela Liga na noite do quebra-quebra, e hoje integra a Coleção Perseverança. 
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Duarte (1974) e Ribeiro (1952), os primeiros a analisarem a peça, 

enfatizam não saberem a verdadeira função no ritual, entretanto, Lody (1985) e 

Andrade (2015) afirmam ser um elemento de Xangô e Ogum, respectivamente. 

 Confessamos que não encontramos nenhuma informação dentro do 

ritual afro-brasileiro que confirme o uso do instrumento, contudo, salientamos 

que a presença do pandeiro entre os objetos que não foram queimados, 

confirma a interface dos xangôs com os folguedos e, de certo, com a 

religiosidade católica, através das irmandades e confrarias. Lembremos que o 

Pastoril também foi um folguedo que sofreu perseguição, certamente pela 

presença de negros, passando a ser visto como festa profana. 

Na edição de sábado, dia 18 de fevereiro de 1911, do jornal Gutenberg, 

na página 2, lê-se: “[...] Rua do Reguinho, o Foguinho Pae de santo, faz o 

encanto do pessoal. Dizem até que é o pae do Carnaval!”.  

Da nota do Gutenberg, constata-se que, entre 1870 e 1911, a presença 

dos terreiros alagoanos alimentou uma religiosidade negra (afro-indígena) que 

podia ser identificada nos folguedos e nas festas populares, “[...] Uma 

religiosidade popular que se constituía e se fortificava apesar da hostilidade e 

da repressão a ela. E talvez, exatamente, em contraposição a tal repressão” 

(SANTOS, 2014, p. 85). 

O conhecido Maracatu, que se misturava com as festas de momo, era 

formado por blocos carnavalescos, cuja organização dava-se em agremiações 

com sedes em terreiros e grupo paramilitar, como foi o caso da Liga dos 

Republicanos que mantinha o famoso bloco dos Morcegos, em sua maioria 

formado por ex-combatentes. Foi deste grupo de foliões que a Operação 

Xangô se efetivou numa espécie de cortejo sangrento que misturava diversão e 

baderna. 

Um trecho de Gutenberg, por exemplo, direciona-nos para outra 

percepção, a de que o Maracatu e o carnaval eram vistos como uma constante 

ameaça à população:  

 

O ilustre sr. 1º comissário da capital explicou melhor a sua 
intenção a respeito dos maracatus, changós e outras diversões 
semelhantes. O digno sr. Comissário atendendo as inúmeras 
reclamações feitas contra o funcionamento de tais festejos, 



Nas cinzas da Coleção Perseverança, a memória arde|399 

 

 

durante dias e noites consecutivas recomendou as autoridades 
sob sua jurisdição que regularizem as horas em que se devem 
celebrar tais festejos de modo a não perturbar o sossego 
público. Sem extinguir, a polícia louvavelmente procura deste 
modo harmonizar a prática dessas cerimoniais que se 
continuassem como então, dentro em pouco converteriam 
nossa capital num interminável samba. (GUTENBERG, 1907, 
p. 6). 
 
 

A cidade de Maceió, entre os meses de janeiro e dezembro, no início do 

século XX, tornava-se palco para muitas das celebrações de santos católicos e 

afro-brasileiros. Nestas celebrações, muitas delas noticiadas com reclamações 

por causa do barulho e da duração, tinham a figura dos pais de santo como 

principais organizadores.  

O famoso Chico Foguinho, nascido na África, pai de santo e também 

membro da Irmandade de São Benedito, o mais noticiado pelo Gutenberg em 

1907, devido às constantes festas em seu terreiro e presença assídua nas 

festas das irmandades, saía pelas ruas com seu grupo de Maracatu, no 

período do carnaval. Como nos informa o noticiário, Foguinho era famoso por 

ser “Pae do Carnaval”. O pai de santo era bastante popular e mantinha estreita 

relação com muitos políticos do estado, motivo este que, sem dúvidas, custou a 

quebra do seu terreiro em 1912. 

Além de Foguinho, encontramos também referência a uma mãe de 

santo, Bico Doce, a única mulher citada nos periódicos analisados, como 

organizadora de uma nação de Maracatu em Maceió. A menção é do jornal A 

Tribuna, de 1901, e reafirma a ligação do folguedo com os terreiros, 

evidenciando objetos do ritual que coincidem com os usados no Maracatu: 

 

Bico Doce é mestra de Maracatu, solenidade que se effectua 
quando há necessidade de falar com o pae, que é o nome da 
divindade acceita pela gyria boçal della e de seus 
freqüentadores. A Casa estava cheia de crentes e é ornada de 
búzios, de latas, de cabeças (osso) e quanta coisa sugestiva 
pode obter aquella gente ignara e parva. (A TRIBUNA, 1901, p. 
6). 
 
 

O Maracatu era o festejo que celebrava a liberdade, intrínseca ao 

religioso, era a forma mascarada que os libertos encontraram para enaltecer 
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seus deuses e sua cultura. Para o folclorista Théo Brandão (1982, p. 100), o 

folguedo surge das coroações de reis e reinados de congadas “[...] reinado ou 

congado que é em todos os detalhes – até no chapéu de sol que cobre os Reis 

– um legítimo Maracatu”, origem que se liga às tradições africanas que 

costumavam passar a coroa para os filhos de reis, que no Brasil, pela condição 

de escravo, ficara impossibilitada. Sendo assim, o folguedo, como forma de 

herança cultural, recuperava as memórias das celebrações, com cortejo e 

pompa, elementos que podem ser vistos numa obra de Johan Moritz 

Rugendas, Festa de Nossa Senhora do Rosário, Padroeiros dos Pretos, 

originalmente de 1835. 

 
Figura 171 - Reprodução da Festa de Nossa Senhora do Rosário, de Johan Moritz Rugendas, 

24,5 x 33 cm, 1835. 
Fonte: Acervo Museu Afro Brasil. 

 

Tambores, adulfos e clarinetas conduzem um cortejo de negros 

fantasiados, acompanhados de bandeiras e estandartes, com o casal de rei e 

rainha à frente dos brincantes. Era a festa religiosa em comemoração à santa 

padroeira, a coroação dos reis, era o início do Maracatu. 

De acordo do Duarte (2010, p. 358),  
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[...] valia a pena fixar a época do aparecimento do Maracatu em 
Maceió. Porquanto a presença dele, no interior, é 
presumivelmente secular. Na referência de Alfredo Brandão, o 
folguedo aparecia no terreiro das senzalas. Creio que o 
Maracatu surgiu, em Maceió, no final do século XIX. É a hipótese 
mais viável, pois em 1908 há referência certa de seu 
comparecimento no Carnaval. Quase que o Maracatu Coexiste 
com os primeiros terreiros de Xangô (casas de culto) 
organizados em Maceió. E nota-se que o Maracatu devia ter 
aparecido, a princípio, na época natalina, pelo menos quanto aos 
conjuntos do interior, essa seria a hipótese mais viável, senão a 
versão real. 
 
 

Já Ramos (2007, p. 76) postula que seja  

 

[...] um festejo carnavalesco, onde vamos encontrar completa 
fusão de traços totêmicos, esfacelamentos de autos dos 
congos, com os seus reis e rainhas, a sua embaixada, 
sobrevivências de religião negra, com seus fetiches ao lado de 
devoção à Nossa Senhora do Rosário. 

 

 
Figura 172 - Parte de um grupo de Maracatu em Maceió. Fotografia publicada no O Malho em 

6 de março de 1909. 
Fonte: Acervo Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. 
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A fotografia que apresentamos acima, encontrada no O Malho de 1909, 

apresenta-nos um pouco de como se configurava uma nação de Maracatu em 

Alagoas no início do século XX. Trata-se de um grupo, constituído em sua 

maioria por homens vestidos de mulheres.  Ao lado direito, observar o homem 

em pé de chapéu, um possível pai de santo, afamado por organizar o folguedo, 

dentre eles pode estar Chico Foguinho ou João Catarina. 

No início do século XX, o Maracatu passou a ser visto pela sociedade 

católica como a própria religião dos negros que “perturbava”, seja nos ensaios 

ou nas tradicionais passeatas dos blocos de carnaval. As filhas de santo 

ajudavam na construção estética do desfile e mantinham a memória dos 

xangôs, assim, conservavam a lembrança de seus colares e balangandãs de 

prata, coral e ouro. Como nos afirma Duarte (2010, p. 358), “De sua pompa, 

dignidade e classe; cortejo com rica umbela franjada e dourada”. Era uma 

espécie de terreiro na rua, com gritos, batuques e danças intensas. 

 

Os maracatus, portanto, não festejam apenas sobrevivências 
históricas e totêmicas. Festejam religião. Aproveitaram-se do 
carnaval, iludiram a perspicácia dos brancos opressores e 
festejaram os seus reis, as suas instituições, a sua religião. 
(RAMOS, 2007, p. 80). 
 
 

A ideia da perseguição aos maracatus, portanto, permite-nos estendê-la 

ao episódio de 1912 e afirmarmos que a quebra dos terreiros não foi 

ocasionada apenas pelo motivo de ligação do governador Euclides Malta com o 

xangô de Tia Marcelina, mas também pelos folguedos e danças populares, que 

estavam intensamente se proliferando, graças ao crescimento e organização 

dos cultos afro-alagoanos. Eis as palavras do Professor Bruno Cavalcanti, em 

seu Bons e sacudidos: o carnaval negro e seus impasses em Maceió, que 

confirmam nossas impressões: 

 

A razão do combate às formas negras dos cortejos dançantes era 
a presumida característica anti-civilizatória das mesmas, música e 
dança que evocavam o que (música, canto e dança) em termos de 
gestos corporais vistos como obscenos, ou de desregrada e 
patológica euforia de vozes e gritos, num afrontamento à polidez e 
civilidade dos préstitos familiares e grupais da elite citadina. O 
consenso em torno da superação desses modelos de festa atingia 
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desde conservadores monarquistas até entusiastas do progresso 
e da civilização republicana. Assim é que muitos abolicionistas, 
por exemplo, rejeitavam a cultura herdada dos escravos, mesmo 
que, por outro lado, condenassem o regime do trabalho servil. 
Somente dentro deste quadro histórico de compreensão 
poderemos melhor entender os conflitos culturais que marcaram o 
período inicial da vida republicana. (CAVALCANTI, 2006, p. 34). 
 
 

Por que esse barulho, de cor e forma, perturbava tanto? Para termos a 

resposta, tomemos a ideia de Alfredo Brandão (1935), ao referenciar a origem 

da dança às senzalas. Neste sentido, voltemos às memórias, deixemos o 

candeeiro novamente se acender. Escutemos as vozes dos bantus ecoarem: 

 

Ô lelê, sete de ouro 
Brilhando as nuvens 
Deus do céu com seus poderes, 
Ajoelhem-se os vassalos 
Viva a Virgem do Rosário. 
 
Cabinda do Porto  
Como vem contente 
Trazendo na frente 
Toda a sua gente. 
 
Porta-bandeira 
Com sinal de Nação 
E a estrela brilhando 
No seu Pavilão. 
Leão, coroado, com seu Pavilhão. 
Onde vai Dona Rita com sua Nação? 
Calorinda, tenda, tenda, 
Calotinha é de poporou... 
 
Queremos saias, camisas, bordadas, 
Pelas paredes, meu bem, 
Assungai, assungai, 
Assungai. 
 
Cambinda Nova que guerra venceu 
Foi Porto Rico que apareceu. 
 
Aruenda que tenda, tenda, 
Aruenda de Tototó. 
 
O Rei, coroado, com sua Nação 
Onde vai Dona Rita com seu Pavilhão? 
Cizau, cizau, cizau, 
Calunga de pau 
Cirahu caloradó 
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O que dança é maracatu. 
 
(canto coletado do Maracatu Cambinda do Porto por Alfredo 
Brandão).  
 
 

Das senzalas para os xangôs alagoanos, os maracatus, animando e 

enfeitando as festas momescas, traziam a essência dos pais e mães de santos 

que lhe davam origem, seja no canto, Onde vai Dona Rita com sua Nação?, ou 

na estética: 

[...] se compunha de sessenta homens vestidos de camisas 
pretas, de meia, máscaras da mesma cor, tocado e camisas 
brancas, de mulher, e mais sessenta figuras: Rei, rainha, 
Princesa, Príncipe, Vassalos, músicas, lanceiras, baliza, porta-
bandeira e secretário, ao todo, cento e vinte figurantes. O 
secretário, que era o próprio Dão, conduzia Calunga do 
Maracatu, boneca que era adornada com cordões, brincos, 
pulseiras, pedras raras e caras, moedas antigas, pertencentes 
às negras da Costa, Tias Felicidade, Marcelina, Raquel, Maria 
Cordelina, Maria Cahet, Constância, Rosa, Alexandra e outras 
[...]. (DUARTE, 2010, p. 361). 
 
 

Escolhemos duas telas do Mestre Zumba que, mesmo sendo de 

representações de outra cidade alagoana, ilustram a plástica e a dinâmica dos 

maracatus e do carnaval no século XX. Negros e negras misturam-se, com 

extremo colorido na porta da igreja, a foliões mascarados. Logo à frente, o 

estandarte sinaliza o cortejo, era o Maracatu, terreiro na rua. 

Apesar da intensa folia que parecia ser sinônimo de liberdade, o 

carnaval de Alagoas, especificamente de Maceió, para sua realização, 

necessitava ser acompanhado pelas autoridades. Os clubes e as nações de 

maracatus que desejassem desfilar pelas ruas precisavam de licença. O que, 

frequentemente, era negada a alguns grupos.  
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Figura 173 - Carnaval em Santa Luzia do Norte. Mestre Zumba, 1987, 

óleo sobre tela, 93 x 72 cm. 
Fonte: Acervo Fernando Gomes. 

 
 

Era o carnaval controlado, a festa que, pela presença de escravos 

libertos e descendentes que batucavam dias e dias, parecia tirar a cidade da 

sua “normalidade”. Negros se acumulavam em bairros periféricos e se 

adentravam pelo centro da cidade, dias e noites, numa farra etílica 

acompanhada pelos tambores. Imaginemos que o barulho e aquela paisagem, 

que pareciam não ser de uma cidade que “cultivava ares europeus”, tornaram-

se um infortúnio para a elite do estado. Daí, notas e mais notas em periódicos, 

com reclamações que se intensificavam nas festas dos santos e momescas, 

pedindo o cancelamento da realização dos folguedos. 
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Diversos moradores, residentes à rua São José pedem-nos 
que chamemos a atenção do Sr. 1º Commissario de Polícia da 
capital para um club alli existente e que leva todas as noites e 
até pela manhã seguinte num barulho ensurdecedor de mil 
diabos. Nos informam os mesmos moradores que o dito club 
compõe-se de pessoas de classe baixa razão por que no 
sábado passado quase foram testemunhas de uma scena de 
sangue, tal foi a sua algazarra e os seus palavriados que 
chegaram a ponto de sacarem facas umas contra as outras. (A 
TRIBUNA, 1902, p. 2). 
 
 

Algumas notas, entre os anos de 1900 e 1910, sutilmente, aparecem em 

tom de comoção à manifestação, ao tempo que carregam racismo, como o 

trecho a seguir do A Tribuna, na nota Mascaras e Mascarilhas, do dia 10 de 

fevereiro de 1907, p. 2:  

 

A gente que os navios negreiros, exercitando terrivel faina, 
arrancou outr’ora de Loanda, Benguela e outras localidades do 
litoral de mares nunca dantes navegados, está agora sendo 
canonisada por seus descendentes n’um club denominado 
Colônia Africana. Não deixa de ser interessante e curioso o tal 
club, não só pelas cantigas no dialeto boçal dos primitivos 
escravos, como pela exquisitice das dansas quase macabras. 
Verdade é que a Colônia Africana não só arrasta a sua 
passagem a arraia miúda, como entretêm bastante às pessoas 
mais ou menos educadas. É o caso: cada qual enterra o seu 
pae (pai vôbis) como póde. 
 
 

Em 1911, apesar das queixas, os grupos de folguedos viveram o ano 

mais profícuo, e se preparavam para repetir, com a mesma intensidade, o 

cortejo de rua em 1912. O ano chegou e a festa carnavalesca não aconteceu 

com a presença negra. Da celebração à perseguição, assim, os folguedos e as 

danças folclóricas em Alagoas, por estarem ligados aos xangôs, seriam alvos 

da operação orquestrada pelos ex-combatentes.  

1912 foi o ano em que o barulho que se ouvia nos ensaios dos grupos 

de maracatu, quilombo, reisado, bumba-meu-boi, coco e de tantas outras 

manifestações, cessaria.  
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Figura 174 - Carnaval. Mestre Zumba, óleo sobre tela, 66 x 47 cm, 1985. 

Fonte: Acervo Geraldinho Gonçalves. 
 
 

Lembremos que naquela fatídica noite, após golpear os religiosos em 

suas casas, como João Catarina e Chico Foguinho, conhecidos mestres do 

maracatu, e construir uma pilha com móveis e objetos valiosos, que logo foram 

queimados, a Liga sai em carreata, numa espécie de saída de maracatu em 

tom de deboche, com muitas peças nas mãos sinalizando que os terreiros 

estavam tomados. O barulho vinha dos instrumentos que davam o ritmo dos 

rituais e que estavam associados aos folguedos: ilus, alfaias, ganzás e 

gonguês; alguns que compõem a Coleção Perseverança. 
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Figura 175 - Ilu. Madeira, couro e ferro, 38 x 25 x 19 cm (Instrumento específico dos rituais e 

também usado no maracatu). 
Fonte: Acervo IHGAL. 

 

 



Nas cinzas da Coleção Perseverança, a memória arde|409 

 

 

 
Figura 176 - Ganzá. Folha de flandres pintada de tinta óleo preta, 52x 24 cm. (Usado na dança 

do coco).  
Fonte: Acervo IHGAL. 
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Figura 177 - Gonguê. Ferro batido e madeira, 38 x 11,5 cm. (Usado para iniciar a música no 

terreiro e no cortejo do maracatu). 
Fonte: Acervo IHGAL. 
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Figura 178 - Gonguê. Ferro batido pintado de tinta óleo, 44 x 11,5 cm. (Usado para iniciar a 

música no terreiro e no cortejo do maracatu). 
Fonte: Acervo IHGAL. 

 

Os grupos de maracatus já estavam consolidados no carnaval de 

Alagoas. Na capital, como vimos, arrastava multidões pelas ruas, celebrando 
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com ex-escravizados, filhos e filhas de santos, as memórias dos reis e rainhas 

do Congo. Notadamente, com a admiração de Euclides Malta, que facilitava a 

abertura de terreiros e de licenças para que os grupos desfilassem.  

É desta possível admiração que Malta conservava pelos folguedos, até 

por que tinha como seu cozinheiro, Manoel Inglês, pai de santo, que possuía 

um maracatu no Alto da Jacutinga, hoje bairro do Farol, (RAFAEL, 2012), que 

grupos opositores surgiriam para atacá-lo, o principal deles os Morcegos, 

organização carnavalesca que, em 1911, viria fundar a Liga dos Republicanos 

Combatentes para atacar sua possível reeleição em 1912. A Operação Xangô 

surge, a quebra acontece e os terreiros silenciam. Evidentemente, com eles os 

folguedos e as manifestações negras de todo o estado. 

 

Depois disso nunca mais se teve notícia da presença de 
Maracatus nos carnavais de Maceió; seus mestres, 
confundidos não sem razão, com os babalorixás dos terreiros 
perseguidos, já não se encontravam mais na cidade. (RAFAEL, 
2012, p. 42-43). 
 
 

O carnaval de 1912 passara aos clubes. Nas ruas, poucos mascarados 

celebravam a festa em tom sarcástico a Xangô (terreiros) e Ogum-Taió 

(Euclides Malta), conforme podemos verificar na letra da música e na manchete 

divulgados pelo Jornal de Alagoas nos dias 11 e 20 de fevereiro, 

respectivamente: 

 

Viva a Folia, Viva o Prazer. Zégomeadas Nós vamos ver. O 
chefe da Bruxaria, Là no Rio já chegou. P’ras fitas foi o Zé 
Gomes. - Não se lembra do <<xangô>>. Viva a folia, etc. 
Saltando e cantando esta copla aluziva, visitou hontem o 
Chicard o mais lusido <<cordão>>, que se apresenta para as 
festas do deus Mômo. Vinha na frente vestido de são 
benedicto, o Rodriguinho, e em seguida o Lopes Tamanduá, de 
<<azuleijo>>; o Lopes Lambecéo, do <<xangô-nilé>>; o Luiz 
dos Buracos de <<abaluaiê>>; o Pitú de <<xangô-bomin>>; o 
Juliana, de <<ali-babá>>; e muitas outras <<fèguras>> 
carnavalescamente alegres e maltinamente feericas. Não veio 
o <<oghum–taió>>, que fôra exhibir-se no Rio, a chamado do 
<<Tenente do Diabo>>. (JORNAL DE ALAGOAS, 11 fev. 
1912). 



Nas cinzas da Coleção Perseverança, a memória arde|413 

 

 

 
Figura 179 - Notícia do carnaval dias depois do Quebra. Jornal de Alagoas, 20 de fevereiro de 

1912. 
Fonte: Acervo IHGAL. 

 
 

1912 foi o ano em que o silêncio atingiu africanos e afrodescentes; o 

período mais perturbador para os religiosos que professavam a fé nos orixás, 
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voduns, caboclos e inquices. Enquanto uns corriam do estado, outros se 

abrigavam em casas distantes com medo de serem presos e violentados. Era a 

cena do quebra-quebra que parecia não ter fim. Os becos e vielas que 

localizavam os terreiros e os cheiros dos quitutes nas ruas já não eram mais os 

mesmos.  

Onde estava o negro? Onde estava o xangô? Onde estavam os 

folguedos? Onde estava o barulho dos ilus? O que restara do carnaval? As 

palavras do colunista Chicard, do Jornal de Alagoas, denotam o vazio que os 

folguedos deixaram nas festas momescas de Maceió: “Pede-se a quem souber, 

- e será bem gratificado -, noticias do carnaval, onde elle se encontra, porque 

motivo não apparece?”: 

 

E que dê esses clubs que não aparecem, que não estrugem, 
que não gritam. Onde anda a alegria? Permanece escondida 
com medo do <<xangô>>, a <<mascarada>> do Euclides, 
<<oghum-taió>>? Que ella surja e rebente. Evohé! Evohé! 
Venha a tristeza e a alegria! Venha o bem e venha o mal! Caia 
tudo na folia! Evohé! (JORNAL DE ALAGOAS, 10 fev. 1912). 
 
 

Mal sabia Chicard que quem fazia a alegria das ruas eram os negros e 

seus xangôs. E assim, até meados de 1950 não se teve notícias dos folguedos 

nos noticiários e, principalmente, dos maracatus. Os terreiros mantiveram-se 

isolados, rezados baixos. Entretanto, podemos afirmar que, mesmo no silêncio 

imposto, assim como os folguedos, sobreviveram. 

Essas camadas coloridas e de muitas festas, só evidenciam o quanto os 

folguedos são documentos que completam a história da Coleção Perseverança 

e contextualizam o universo criativo de seu artista. Neste sentido, a estética 

assombrada, que perpassa pelo medo que a população tinha da presença de 

negros e negras nas ruas, também possui essas danças, ritmos e compassos, 

entrelaçados com as memórias das senzalas, dos terreiros das casas grandes, 

do Quilombo dos Palmares e do sagrado. E são nos xangôs, onde o artista 

produziu a estética ritual, que agora precisaremos adentrar, enxergando-os 

como espaços de construção de signos da identidade alagoana. 
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“[...] Que ressuscitemos todas as histórias. E que no 
banquete das mestiçagens periféricas, e na festa de 
todos os povos ressurgentes, morram colonizadores e 
colonizados”. 
 
Edson Bezerra 
 
Antropólogo e pesquisador da cultura alagoana 
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11. ENTRE A CRUZ E O ALI-BABÁ, AS PREMISSAS 

DE UM RITUAL 
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No sábado passado, um indivíduo de nome 
Marcos, residente no Mutange, foi a Santa 
Luzia do Norte, convidar algumas pessoas de 
sua família para assistirem um xangô, dança 
de Santa Bárbara, que se faz no Mutange. 
Quando vinham numa canoa, marcos, duas 
moças, e uma menina, o vento forte 
desgovernou a pequena embarcação [...]. (O 
EVOLUCIONISTA, 31 jul. 1905). 
 
 

Dança de Santa Bárbara, foi assim que os terreiros de Alagoas ficaram 

conhecidos até o fim do século XIX. A denominação estaria relacionada com o 

sincretismo que os xangôs mantinham, referenciando a santa ao orixá Iansã.  

Pesquisando sobre a origem dos terreiros em Alagoas, Irinéia Franco 

dos Santos, em De quilombos e de xangôs, afirma que somente entre os 

últimos anos do século XIX e início do XX é que se evidencia nos noticiários a 

alteração de “Dança de Santa Bárbara para xangô” (SANTOS, 2014, p. 29). 

 É provável que o reconhecimento do ritual religioso como dança, esteja 

ligado ao pressuposto das festas e folguedos dos quais, como vimos 

anteriormente, as casas de culto estavam ligadas. Neste viés, as várias 

notícias encontradas sobre a dança de Santa Bárbara nos dão noção de como 

estavam organizados os terreiros.   

Em A Tribuna de dezembro de 1904, a nota intitulada Bárbara ou santa, 

faz menção à dança, confirmando que, além da nomenclatura referenciada à 

santa católica, a presença desta se configurava como um dos elementos de 

adoração daquele ritual. Na descrição, um jornalista teria ido a uma das festas 

e presenciado a imagem e todo aparato cênico envolta do ritual: 

 

O nosso repórter para alli se dirigio immediatamente e teve que 
passar sob os arcos de flores e folhas até a casa onde entrou 
parte da multidão que se acotovelava, carregando uma charola 
com o vulto mignon de uma santa que, na algara via africana 
dos influentes da tal festa, era a Santa Bárbara. Mas isto não é 
tudo, porque o nosso representante luttou com dificuldades 
para entrar no recinto, onde a santa ficou em exposição. [...] 
Depois, a reunião foi dispersando, e o nosso representante 
pôde entrar no recinto, sendo recebido com zumbaias de 
adufos e danças macabras, nas quaes uma creola nova fez 
taes piruetas que abateo-se estafada no solo.  Diversas 
africanas velhas, ornadas de rosários e colares de ouro, 
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acudiram a limpar o rosto da pretinha com alvas toalhas 
rendadas. A scena terminou n’uma sala contígua, onde a 
obsedada ficou deitada n’um catre coberto de cocha 
encarnada. O nosso repórter teve que provar uma beberagem 
travosa, que lhe deo tia Maria, africana chefe. O nosso repórter 
estava assediado neste momento por uma turma de negros de 
carapuças vermelhas, dando assim um aspecto do negus 
manelik. (A TRIBUNA, 06 dez. 1904). 
 

 

A priori, pensamos na possibilidade de a definição da dança está 

relacionada com o mês de dezembro, em que se comemora a santa, que 

confirmaria com a citação de A Tribuna. Entretanto, Rafael (2012), apresenta-

nos um forte indício que confirma não ser somente o momento de celebração 

ao dia de Santa Bárbara. Segundo este autor, no século XX, a festa da santa 

era comemorada em 04 de fevereiro. Portanto, as diversas citações nos 

periódicos consultados, publicados ao longo de meses diferentes, confirmam 

que a festa estaria relacionada com o que passara a ser conhecido como 

xangôs, e não necessariamente à dança de Santa Bárbara.  

Além da fatídica nota do O Evolucionista, em julho de 1905, que 

corresponde à epígrafe deste capítulo, aparecem outras referências à festa. 

Desta, no mesmo periódico, agora em agosto de 1905, um dos colunistas 

reclama, em tom jocoso e racista, que sua cozinheira, “negrinha devota de 

Santa Bárbara” não teria ido trabalhar, pois, 

 

Dançou ontem toda a noite, e divertiu-se bem, muito bem. O 
xangô desconjuntou-lhe os membros locomotores; a 
desgraçada não pode dar um passo! Tive que fazer o meu 
café. [...] Acabava de ascender o meu charuto fino, quando 
chegou a porta o homem do leite. – A esta hora? Recebi-o 
assim. Pois o homem costumava vir as 6 da manhã e apareceu 
as 7 e tanto. – Esteve também no xangô?! – Desculpe-me sr. 
dr., balbuciou o homem, com uma  cara de choro. Morreu...o 
meu irmão [...]. (O EVOLUCIONISTA, 03 ago. 1905). 
 
 

Dança de Santa Bárbara, como sinônimo de xangô, terreiro, o lugar do 

ritual, em Alagoas, revela a mistura em que os cultos estiveram organizados. 

Apesar de se constituírem, no início, por africanos puros e descendetentes, 

foram construídos a partir de elementos do catolicismo e dos diversos traços 
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étnicos trazidos da África. Sendo assim, é praticamente impossível falarmos de 

um culto puro, genuinamente africano, em terras alagoanas. O que 

encontramos, entretanto, desde as senzalas até os terreiros organizados pós-

abolição, são cultos que se misturaram com o catolicismos popular, espiritismo 

e crenças religiosas provindas dos índios. Vale reafirmar que Gonçalves 

Fernandes, Arthur Ramos e Abelardo Duarte, os primeiros a estudarem o 

contexto religioso em Alagoas, apontaram o quanto eram diversas as práticas 

ritualísticas e como o sistema religioso original africano perdia-se entre os 

santos católicos. 

Lembremos que o Jornal de Alagoas, do dia 8 de fevereiro de 1912, 

afirmava ter em Alagoas duas seitas, ”xangô” e “male”, que trabalhavam, 

especificamente em Maceió, em prol de Euclides Malta. Tia Marcelina, acusada 

de ser mãe de santo deste, tinha como organização, segundo Bastide (1971, p. 

207), a “seita malê”. A casa de Marcelina, entretanto, não se constituía um 

terreiro configurado num culto maometano, como nos parece quando Bastide 

afirma ser uma seita. Contudo, foi da casa desta mãe de santo que o jornalista 

do Jornal de Alagoas, disfarçado de filho de santo, descreveu um quarto onde 

continha elementos do catolicismo: 

 

Eram já 10 1,2 horas da noite e, conduzidos pela preta, 
estávamos num pequeno quarto, sem ladrilho cheirando 
activamente a terra humida e revolvida. No fundo, um altar de 
tijolo, com quatro degráos, levava o <<filho de santo>> ao pé 
de uma cruz, grotescamente pintada na parede sobre um fundo 
de borrões verde. Acima dessa cruz de um metro e meio e a 
dez cetimetros estava um retrato do dr. Euclides Malta e acima 
deste um quadro representando a Virgem Maria, tendo a fórma 
de um pé. (JORNAL DE ALAGOAS, 06 fev. 1912). 

 
 

Muitas das peças apreendidas na casa de Tia Marcelina atestam como 

seu culto estava organizado. Entre as esculturas de Ogum-Taió, Xangô-Nilê e 

Xangô-Dadá, todos com características de santos católicos, sejam nas 

vestimentas ou na forma como foram esculpidos, há objetos diretamente 

ligados ao ritual cristão. Muitos deles possuem o símbolo da cruz que se 

misturam com o símbolo do orixá, como os abebês; outros se constituem como 

a própria representação do cristianismo. 
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 Para exemplificarmos, selecionamos algumas peças que se constituem 

parte da sacralidade da igreja católica, pela presença da cruz. A primeira delas 

é confeccionada em latão amarelo, com a base esférica trabalhada em 

hachuras diversas. Provável objeto que integrou um altar/peji. 

 
Figura 180 - Cruz católica. Latão amarelo, 21 cm.  

Fonte: Acervo IHGAL. 
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 Os abebês, a seguir, foram produzidos com latas recicladas. Os dois 

deixam evidentes as referências religiosas do ritual, tendo a cruz como 

elemento principal. Pela base, são objetos de pejis. 

 

 

Figura 181 - Abebê. Lata reciclada e madeira, 21 cm. 
Fonte: Acervo IHGAL. 
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Figura 182 - Abebê. Lata reciclada. 19 cm. 

Fonte: Acervo IHGAL. 
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Outra peça que carrega forte sincretismo é uma escultura de São 

Sebastião, em madeira policromada, dentro de uma redoma, tendo ao fundo 

uma pintura de paisagem que em nada aparenta ser uma cena brasileira.  

 
Figura 183 - São Sebastião (Omolu). Madeira policromada. Peça interna: 26 x 12 x 10 cm; 

Redoma: 33 x 13,5 x 24 cm. 
Fonte: Acervo IHGAL. 
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São Sebastião em Alagoas, por está associado à proteção contra 

doenças e pestes, foi sincretizado como Omolu/Obaluaê, orixá que tem o poder 

de dominar a cura e a enfermidade. A escultura, o santo flechado, amarrado 

sobre um troco de árvore, compõe o cenário pintado à tinta óleo, que nos 

parece ser a Costa da África, pela vegetação e casebres à beira mar, de onde 

vieram muitos escravizados para o Brasil. Talvez, o artista propôs integrar o 

lugar de captura e venda de escravos para o Novo Mundo, onde muitos negros 

foram obrigados a abandonarem sua identidade e negarem sua fé aos orixás, 

voduns e inquices, com a história do guarda romano, Sebastião, que foi 

perseguido e obrigado a também negar a fé em Jesus Cristo. Assim, foi 

violentado e amarrado, sobrevivendo aos graves ferimentos (MUSEU 

NACIONAL DE BELAS ARTES – BRASIL, 2016). 

 
Figura 184 - Redoma em vidro e pintura em tecido. 33 x 13,5 x 24 cm. 

Fonte: Acervo IHGAL. 
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O curioso da peça está na pathos de São Sebastião com o a imagem de 

um painel feito por Zezé, filho de terreiro de Apolinário, pai de santo famoso na 

cidade de Recife. O painel pintado em tecido de algodão foi coletado pela 

comitiva de Mário de Andrade, em pesquisa pelos xangôs do Nordeste, em 

1938. O painel é uma forte evidência, já sinalizada por Abelardo Duarte, sobre 

a relação dos xangôs de Alagoas com os de Pernambuco, além de confirmar o 

sincretismo de Omolu ao santo católico.  

De acordo com Duarte (1974), ambos os estados apresentavam as 

mesmas características na prática dos cultos. Informação que pode ser 

confirmada ao compararmos algumas das peças da Coleção Perseverança 

com as apreendidas e doadas pela Secretaria de Segurança de Pernambuco à 

equipe de Mário de Andrade e Luiz Saia; objetos estes que hoje fazem parte da 

coleção da Missão de Pesquisas Folclóricas, salvaguarda do Centro Cultural 

São Paulo – CCSP. 

    
Figuras 185 e 186 – Detalhes de São Sebastião, madeira policromada, Coleção Perseverança, 
26 x 12 x 10 cm; Painel de Omolum, São Sebastião, Coleção Missão de Pesquisas Folclóricas, 

101 x 59 cm. 
Fontes: Respectivamente, Acervo IHGAL; Acervo Centro Cultural São Paulo. 
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Analisar a Coleção Perseverança sobre o viés do sincretismo é um 

caminho necessário e profícuo. Ao enveredarmos entre o contexto da mistura 

religiosa, perceberemos que o artista afro-alagoano esteve imbuído de um 

aparato grandioso de informações que constituíram sua percepção e, 

consequentemente, sua poética.  

Na acepção, devemos ter ciência de que esta fusão não apagou os 

códigos, dentre eles iniciação e adoração, que ligavam os terreiros alagoanos 

às memórias africanas. Ao contrário, a mistura sincrética fortaleceu o credo e 

serviu como escudo para que, a priori, escravizados, velassem a devoção aos 

orixás, voduns e inquices, ressignificando as catingas e orações, como forma 

de resistência. Disto, precisamos afirmar que os xangôs ganharam identidade 

local e adquiriram características muito peculiares, que vai da sua 

nomenclatura, xangô como sinônimo de candomblé, à atribuição do nome de 

deuses e espíritos africanos e afro-brasileiros com santos católicos, como São 

Sebastião que em outras cidades está relacionado a Oxóssi, no caso do Rio de 

Janeiro; e em Alagoas, como já apontado, a Omolu/Obaluaê. 

Enfatizando nossa argumentação, vamos buscar em Albuquerque Júnior 

(2007), o sentido mais contundente de como enxergar o sincretismo que pairou 

sobre a vida do artista da Coleção Perseverança. O autor nos direciona para o 

que acredita ser o principal objetivo do ser sincrético: 

 

[...] não é o desaparecimento da tensão entre o que se mistura, 
é a afirmação do conflito e da luta como a própria possibilidade 
do que aparece sincretizado. Ao invés desta tensão ser 
expulsa para um pretenso exterior ou para um momento 
anterior do fusionado ou do sincretizado, ela é afirmada como 
elemento imanente desta forma do ser. (ALBUQUERQUE 
JÚNIOR, 2007, p. 19). 

 

Não queremos com isso tornar a ideia do sincretismo simplista, ao ponto 

de deixar nas entrelinhas que foi um bem necessário. Do contrário, no contexto 

colonial, a ação da adoração ao catolicismo foi violenta, deixou marcas sofridas 

que até hoje doem.  

Um dos motivos que nos moveu nesta escrita foi a possibilidade de 

colocar o dedo na ferida e descortinar o credo em forma de arte, produzida pelo 
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artista silenciado, que insistia que a história da Coleção Perseverança não 

fosse lida somente pela história do Quebra do Xangô, a partir do homem 

branco e católico,  nem sob a laura política e religiosa, falsa, racista e 

moralista, mas pela sua história, a dos folguedos, dos ancestrais e das marcas 

de religiosidade. 

Seria possível, entretanto, prolongar a ideia de que o sincretismo serviu 

de captura da devoção da religião afro-alagoana, dentro de um universo 

antagônico, que se resumia entre o bem e o mal, a virtude e o pecado; 

concepção judaico-cristã, como aponta Prandi (2001, p. 6), “[...] que não existia 

na África”. De início, sufocado, sangrento e imposto, depois, ressignificado à 

luz das memórias trazidas do além-mar. 

 
Figura 187 - Estudo de Lasar Segall para ilustrações do livro Poemas 
negros, de Jorge de Lima. Tinta preta a pena sobre papel, 31 x 28, 5 
cm. 
Fonte: Acervo Museu Lasar Segall. 
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Nos traços de Lasar Segall, um cenário de algum lugar de Alagoas, 

provável, pela arquitetura, cidade de Penedo, uma das vilas que constituíram o 

estado, margeada pelo Rio São Francisco, e que abrigou muitos dos negros, 

especificamente os de credo muçulmano. Na tela, ajoelhado, um negro, sob um 

barco em pleno mar, adora Iemanjá, que surge da água em forma de Nossa 

Senhora. Ao fundo, a igreja, com o símbolo da cruz imponente, sinaliza a 

presença da religião branca que perpassa às afro-brasileiras. Entretanto, a 

figura da santa/orixá é altiva, robusta, compõe o primeiro plano, denotando a 

grandeza e afirmação da memória religiosa afro-alagoana. 

Das palavras de Jorge de Lima, em Rei é Oxalá, Rainha é Iemanjá, soa 

o sincretismo visto nos traços de Segall: 

 

Rei é Oxalá que nasceu sem se criar. 
Rainha é Iemanjá que pariu Oxalá sem se machucar. 
Grande santo é Ogum em seu cavalo encantado. 
Eu cumba vos dou curau. Dai-me licença angana. 
Porque a vós respeito, 
e a vós peço vingança 
contra os demais aleguás e capiangos brancos, 
Agô! 
que nos escravizam, que nos exploram, 
a nós operários africanos, 
servos do mundo, 
servos dos outros servos. 
Oxalá! Iemanjá! Ogum! 
Há mais de dois mil anos o meu grito nasceu! 
 
(Poemas negros, Jorge de Lima). 
 
 

Por trás de toda essa mistura sincrética, não só o catolicismo se fez 

presente nos xangôs alagoanos, entretanto, este esteve configurado com 

grupos, chamados de nações, que carregavam características de alguma 

região da África. De acordo com Duarte (1974, p. 17), no início do século XX 

em Maceió, existiam cultos fetichistas, comandados “por africanos puros, 

legítimos e descendentes destes”, cujas denominações centravam-se em 

“Nagô, Gêge, Angola, Kétu, Ijêxá, Congo e Malê”. Todavia, o que se 

prevaleceu, como já apontado, foi que o terreiro alagoano passou a ser 

chamado de xangô, denominação dada pela popularidade do orixá e também 
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pela relação com o rito Nagô. Neste sentido, reafirmamos que não existia em 

território alagoano, assim podemos dizer pela análise da Coleção 

Perseverança, e reafirmada pelas informações do Jornal de Alagoas, que os 

terreiros que se construíram em solo massapê carregavam um pouco de cada 

nação, mesmo sendo comandados por africanos puros e iniciados na África, 

como é o caso de Tia Marcelina.  

Xangô e malê são as duas que, sem dúvidas, prevaleceram entre as 

demais. Assim, podemos atestar, a partir dos objetos que compõem a coleção 

do IHGAL, que o xangô, propriamente como um tipo de nação, era o conjunto 

formado pelos símbolos do catolicismo; da fusão gêge-nagô, que vai revelar 

traços de orixás e da seita daomeana, Dãnh-Gbi, como logo veremos; de 

marcas indígenas, provindas do toré e da figura do caboclo; e pela presença, 

em grande evidência, de elementos que representam os mulçumanos, 

apelidados de malês. Sigamos por estes últimos. 

Malê, do termo Imale, significado de maometano e muçulmano, segundo 

Sowande (1976), é um grupo de africanos, assim apelidados, por pertencerem 

ao islamismo. Negros altivos, conhecidos por serem insolentes, insubmissos e 

revoltosos, conhecedores do comércio e da sabedoria. Ao observar um grupo 

malê no Rio de Janeiro em 1865, Agassiz (1975, p. 69) revela-nos que, 

 

Os homens dessa raça são maometanos e conservam, 
segundo se diz, a sua crença no profeta, no meio das práticas 
da igreja católica. Não me parecem tão afáveis e comunicativos 
como os negros congos: são, pelo contrário, bastante altivos. 
Certa manhã, encontrei alguns deles almoçando depois do 
trabalho; parei para falar com eles e ensaiei diferentes modos 
de entrar em conversação. Lançaram-me um olhar frio e 
desconfiado, responderam secamente as minhas perguntas e 
se sentiram visivelmente aliviados quando os deixei. 
 
 

Trazidos para o Brasil no final do século XVIII e início do XIX, o grupo 

étnico haussá, na condição de escravizados, veio do Império Oyó, Sudão 

Central, norte da Nigéria. Em terras brasileiras, denominados de mulssumi, 

indivíduos islamizados, tratavam-se de negros que sabiam ler e escrever em 

árabe, que apesar de fazerem parte do grupo Yorubá, assim como os nagôs, 

divergiam destes quanto à religião. Enquanto os nagôs organizaram-se a partir 
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das religiões ditas tradicionais, os mulssumi, apelidados também de malês, 

eram abertos ao sincretismo. Os grupos islamizados concentraram-se, 

especificamente, nos estados da Bahia e Rio de Janeiro (LOPES, 2011). 

Entretanto, por questões de adaptação e revoltas, espalharam-se por alguns 

estados, dentre eles Pernambuco, Sergipe e Alagoas. 

Nas Alagoas, entretanto, foram diretamente trazidos via tráfico, outros se 

transferiram no comércio interno e uma parcela fixou-se na cidade de Penedo, 

uma das vilas da Comarca de Pernambuco, fugidos ou evadidos da Bahia, 

durante as diversas lutas religiosas. 

É de um combate, por exemplo, que poderemos identificar como as 

características do islamismo fizeram-se presentes num dos folguedos 

populares de Alagoas, a Chegança. Uma dança que se trata de um embate, 

entre mouros e cristãos portugueses, no período da invasão dos muçulmanos 

na Península Ibérica. Na dramatização, é possível identificar o motivo da luta e 

o perfil combativo dos islamizados, que porventura, aproxima-se dos negros 

malês que vieram para o Brasil. 

Théo Brandão, estudioso do folclore alagoano, apresenta-nos um dos 

autos que compõe o folguedo, geralmente celebrado no Natal. No recorte a 

seguir, Brandão (1973, p.171) apud (SOARES; MELLO, 2006, p. 15) registra a 

conversa do momento da prisão e conversão de uma embarcação mourana 

pelo almirante de uma esquadra cristã: 

 

Almirante:   
Suba, suba, meu gajeiro 
Suba no mastro de ré 
Suba com seus aparêio 
Veja se é mouro ou não é. 
 
Gajeiro: 
Aviso seu Almirante, 
Aviso venho lhe dá, 
Avistei duas velinhas, 
É de mouro e vêm brigá. 

 
 

Perguntado sobre quem seria o seu senhor, o mouro da Chegança 

prossegue: 
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Mouro: 
É o Suberano 
Rei da Mauritânia 
Sinhô do Só 
E Deus da Lua. 

 

No trecho, a Lua e o Sol aparecem além do sentido poético, trata-se de 

uma alusão aos símbolos do islamismo. 

O mouro, tentando convencer o Almirante, prossegue: 

 

Almirante, a vós meu soberano sinhô manda dizê 
Que eu faça de ti um mouro e siga com ele para o reino da 
Turquia. 
 
 

A proposta do mouro não vinga, e com o fracasso das negociações, o 

embate começa. Os mouros perdem e logo pedem pelo batismo: 

 

Batismo, nós, mouros, pedimos 
Ao sinhô Mestre-Patrão 
Que nos mande chamar um padre 
Para fazê de nós cristãos. 
 
 

E assim o capelão realiza o batismo dos mouros e prossegue: 

 

Eu te batizo, Mouros, 
Mouros, infiéis pagãos 
E ao depois de batizados 
De Mouros serás cristãos. 
 
 

Após o batismo, os mouros, com o instinto de levante peculiar aos 

islamizados, afrontam os cristãos para serem libertados.  Assim, vencem e 

garantem a liberdade. 

Mouros após conversão: 

 

Graças ó céu 
De todo o meu coração 
Que agora estamos livres 
Dos ferros deste porão. 
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A fotografia de Luiz Lavenère, a seguir, denuncia o quão significativo é o 

folguedo para que interpretemos a presença islâmica em diversos contextos. 

Apesar do auto descrido por Brandão mencionar a Turquia e Mauritânia, que 

em nada têm haver, diretamente, com os negros sudaneses que no Brasil 

entraram, dimensiona os traços de um grupo que se destacou, entre tantos 

outros, pela sabedoria e senso de organização e luta.  

 
Figura 188 - Grupo de Chegança em Maceió. Foto de Luiz Lavenère, 1905. 

Fonte: Acervo Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. 
 
 

Quanto à presença de malês na Chegança, não encontramos 

evidências, o que nos impossibilita afirmar a ligação direta destes africanos 

com a origem do folguedo. Entretanto, o islamizado, participando ou assistindo, 

também criou raízes no folclore alagoano; e o auto apresentado, por exemplo, 

é um belo e potente registro que evidencia mais uma faceta da vida do artista 

da Coleção Perseverança, que porventura, era um negro que carregava uma 

identidade coletiva, pautada sempre na perspectiva religiosa. Dito isto, 

concluímos, então, que encontrar estes primeiros registros na Chegança nos 
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faz acreditar que há rastros, desta identidade agora islamizada, a ser 

percorrida e apontada. Assim, prossigamos! 

Para compreendermos essas raízes islâmicas em Alagoas, é preciso 

trilharmos por duas perspectivas, a dos elementos que se misturaram com 

outras religiões e formaram os xangôs e a organização “puramente” da religião 

dos malês na cidade de Penedo. Só assim, poderemos compreender como 

estas imagens e paisagens também fizeram parte do repertório do artista afro-

alagoano. 

Nos xangôs, por exemplo, comecemos pelo terreiro de Tia Marcelina, 

acusado de ser uma seita malê, de onde se ouvia cantos que traziam 

referência à cultura muçulmana: 

 

<<Daiê, daiê, daminda 

Daiê, daiê, daminda>> 

 

Alué, alue, alue, lué, aluô. 

 

(JORNAL DE ALAGOAS, 06 fev. 1912). 

 

As referências islâmicas não estavam somente no canto, o mesmo 

jornal, no dia 7 de fevereiro, noticia que seus jornalistas ao saírem da sede da 

Liga dos Combatentes, onde se encontravam expostas as peças apreendidas, 

teriam encontrado na rua Pernambuco Novo, entre rosários e colares de 

búzios, uma escultura de “ali bábá”, o santo que em forma de menino presidia a 

animação e os prazeres”. A escultura fora recolhida e levada para a sede da 

Liga. 

No dia 8, ao descrever os detalhes da casa de Tia Marcelina, onde um 

dos quartos descobertos seria usado por Euclides Malta e seus amigos, que 

segundo o conteúdo, mantinham relações com filhas de santo, a referência a 

Ali Babá, personagem do islamismo, novamente aparece: 

 

Era o <<péji>> dos sacrifícios humanos, dos mysterios da 
carne, onde uma vez por mês, era uma <<filha de santo>>, na 
flor da idade, sacrificada a <<ali babá>>, o ídolo da animação e 
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do prazer. Além de <<ali babá>>, o deus em forma de menino, 
havia nesse quarto ainda um outro mais expressivo e 
característico, coberto de panno vermelho e cingido por 
collares de <<ofás>> e <<ôos>>. 
 
 

Arthur Ramos, em O negro brasileiro, afirma ter encontrado em Alagoas, 

em 1934, um cântico referente a Ogum de malê, certamente de um terreiro 

escondido, devido à perseguição policial; identificado da mesma forma que  

Gonçalves Fernandes, em visita a Maceió em 1939: 

 

Ogun menino é de malê 
Nu-ê, nu-ê! 
Ogun menino é de malê 
Nu-ê, ê-rê-rê-rê! 
 
(RAMOS, 1940, p. 90). 

 

Ramos ainda aponta que, apesar do culto ser sincretizado e da 

prevalência do rito nagô, foi possível encontrar casas onde o pai de santo era 

denominado de alufá, nome dado ao principal sacerdote da seita malê, 

informação que pode ser confirmada no Correio de Alagoas, na edição de 21 

de fevereiro de 1906.  

Além da nomenclatura ao chefe do terreiro, havia o uso de patuás e 

mandingas, acessórios peculiares aos negros islamizados que carregavam no 

peito, como forma de proteção, trechos do alcorão; e na bolsa estilo capanga, o 

que os caracterizou como mandingueiros, feiticeiros, por portarem a mandinga, 

feitiço, a prática espiritual (SANTOS, 2008). O colar de patuá, por exemplo, não 

somente passou a carregar versos do alcorão, mas, trechos bíblicos, ao lado 

de uma cruz, com a finalidade de despistar a perseguição ao credo islão e fingir 

adoção ao catolicismo, de certa forma, camuflado no pequeno livro pendurado 

no pescoço.  

Numa das pinturas do Mestre Zumba, é possível observar essa 

transformação. Um homem de bata branca, espécie de abadá, traje 

característico dos maometanos, carrega um grande colar de contas, entre as 

cores azul e cinza, com o pigente de uma cruz de madeira, com Cristo 

crucificado, ao lado de um pequeno livro vermelho, com uma cruz amarela, que 
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em muito se aproxima do patuá usado pelos malês. Obeservar o acréscimo de 

duas conchas do mar, reafirmando identidade local. 

O detalhe da obra de Zumba é mais uma evidência da presença de 

negros islamizados em Alagoas e que merece nossa atenção. O pintor que se 

desafiou a desenhar os tipos de negros em seus mais variados cenários, seja 

em Maceió ou em sua cidade natal Santa Luzia do Norte, certamente, conviveu 

com o que o Jornal de Alagoas chamou de seita malê. Como já dito, sua mãe, 

Dona Hortência, foi filha de santo de Tia Marcelina e Zumba cresceu entre o 

terreiro e a igreja católica, a ponto de mais tarde tornar-se pai de santo e 

herdar de sua mãe os búzios que teriam pertencido à Marcelina.  

 
Figuras 189 e 190 - Homem com terço. 
Mestre Zumba. Óleo sobre tela, 54 x 40 
cm, s/data; Detalhe do cruxifico sob 
conchas e patuá. 
Fonte: Acervo Lula Nogueira. 
 
 

Seguindo mais alguns rastros, perceberemos que a presença islâmica 

nos xangôs de Alagoas também se encontra em algumas das peças 

apreendidas na noite da devassa de 1912, grande parte delas do terreiro de Tia 
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Marcelina, o que confirma ser sua casa um culto sincrético e com 

características do islamismo, confirmando os apontamentos do Jornal de 

Alagoas.  

A primeira peça, já descrita no capítulo anterior, é um adê, pelo estilo de 

coroa era de Oxum, confeccionado a partir do reaproveitamento de uma cesta 

de ovos/frutas, feita de ferro, tendo um prato branco de porcelana com resíduo 

de tinta vermelha. A peça é formada por uma cortina, espécie de franja, que 

recobre o rosto do orixá, de moedas douradas que trazem grafia árabe, além 

das quatro luas crescentes nas pontas. Estas representam o calendário lunar, 

seguido pelos muçulmanos e que traz o significado da renovação (KRAEMER, 

1992). 

 
Figura 191 - Adê. Armação de ferro e porcelana, 14 x 20 cm. 

Fonte: Acervo IHGAL. 
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Figura 192 - Moedas com grafia árabe revestem todo o chorão do adê. 

Fonte: Acervo IHGAL. 
 
 

Outra peça que remete a um elemento comum à indumentária 

muçulmana é o também já descrito adê, pela sua composição referente a Exu 

Elegba. A forma da base é similar aos usados pelos haussás do Rio de 

Janeiro, conforme podemos identificar na fotografia de José Christiano Júnior, 
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de 1865. E que pode também ser uma peça que alude a fusão dos rituais jejes 

com os nagôs, como logo veremos. 

  
Figuras 193 e 194 - Adê de Elegba. Papelão e tecido, 26 x 18 cm; Escravos de ganho. Foto de 

José Christiano Júnior, Rio de Janeiro, 1865. 
Fontes: Acervo IHGAL; Acervo Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. 

 

A peça seguinte, provavelmente de assentamento, traz a lua crescente, 

uma pequena e outra maior, em cada ponta, agora acompanhadas de uma 

estrela de cinco pontas.  

Peça produzida em latão e lata reciclada, apresentando sinais de 

sodagem nas extremidades das junções das luas com as estrelas. Observar a 

amarração do meio que une as duas hastes laterais. A composição é um 

exelente exemplo do reaproveitamento de materiais e da técnica de sodagem 

utilizada em grande maioria pelo artista do terreiro em Alagoas. 
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Figura 195 - Peça de assentamento. Latão e lata reciclada, 35 x 35 cm. 

Fonte: Acervo IHGAL. 
 
 

Outros dois objetos de assentamento são identificados. Trata-se de duas 

esculturas que certamente foram pregadas na madeira. Detalhe confirmado no 

catálogo de 1985, elaborado por Raul Lody, que apresentou as peças 

separadamente.  

A peça de trás é uma lua crescente recortada em lata reciclada e pintada 

de dourado, já escurecido pelo tempo. A da frente, entretanto, retoma a forma 

da peça anterior, apresentando o mesmo material e símbolos; todavia, o 

detalhe mais curioso é a presença do oxê de Xangô, no meio, evidenciando as 

relações sincréticas que alimentavam os terreiros perseguidos. 
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Figura 196 - Peças de assentamento. Lata reciclada. Escultura somente com a lua: 24 x 19 cm; 

Escultura com machado de Xangô: 26 x 13 cm. 
Fonte: Acervo IHGAL. 

 
 

A lua crescente, símbolo de renovação do islão, também se apresenta 

em outras peças. Deixemos claro que nossa análise, sobre a presença desse 
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elemento, não afirma serem exclusivamente islâmicas, o que supõe estarem 

também relacionadas ao orixá Oxum. Mas, seguindo as pistas que até aqui nos 

foram conduzindo, estendemos nossa perspectiva pensando que a hipótese do 

teor simbólico pode estar relacionada a tal característica islâmica, já ratificada 

pela organização dos xangôs; Assim, permite-nos conduzir e identificar outros 

objetos que são compostos pelo mesmo elemento, evidenciando ainda mais 

um terreiro não-puro, como uma lua de lata reciclada, pintada grosseiramente 

de dourado, cuja base parece-nos ser de abajur ou uma maçaneta; como 

também oxês de xangô de ferro pintados de vermelho. 

 
Figura 197 - Abebê em forma de lua. Lata reciclada e ferro fundido, 28 x 25 cm. (Base 

reaproveitada de uma maçaneta).  
Fonte: Acervo IHGAL. 
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Figura 198 - Oxê de Xangô. Ferro batido. 35 x 11,5 cm. 

Fonte: Acervo IHGAL. 
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Figura 199 - Par de oxês de Xangô. Ferro batido pintado de tinta óleo. 65 x 7 cm. 

Fonte: Acervo IHGAL. 
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Diferentemente da lua crescente, a estrela completa o significado da 

renovação, e por vezes o Sol, segundo Kraemer (1992). Bastide (1971) 

completa a análise indicando que a presença símbolo, quando pintado na 

frente de uma casa, apresenta o significado de afastar a entrada dos espíritos 

dos mortos, e prossegue defendendo que a estrela nas peças da Coleção 

Perseverança é um traço da presença malê nos xangôs da cidade de Maceió. 

 É partindo da fala de Bastide que migramos para Penedo, uma das vilas 

do que viria ser o estado de Alagoas. Foi nesta pequena cidade que o grupo de 

negros muçulmanos concentrou seu credo a ponto de preservarem os traços, 

nas vestes e nos rituais, com características mais evidentes.  

 Um mapa analisado por Duarte (1958), em Negros muçulmanos em 

Alagoas, aponta que na vila de Penedo, em 1828, existia cerca de 4.468 

pretos, dentre eles 2.043 livres e 2.425 escravos, formados por haussás, fulas 

e mandingas. 

 
Figura 200 - População negra na feira de Penedo. Fotografia de Adolpho Lindemann, 1888. 

Fonte: LAGO, 2013. 
 
 

Além do tráfico externo e interno de escravos, alguns destes 

muçulmanos teriam migrado para Penedo fugindo das perseguições da Bahia, 

como é o caso dos haussás que teriam fugido do Recôncavo Baiano, em 1814, 
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após serem derrotados pelas tropas do governo Conde dos Arcos (REIS, 

2003). O grupo derrotado teria migrado com o intuito de estabelecer relações 

com outros haussás e promover outra revolta, agora em Penedo, no ano de 

1815, “[...] tomar o poder e eliminar os brancos” (DUARTE, 1958, p. 31). 

Levante que teria sido organizado para acontecer nas festas natalinas, 

enquanto a população estava dispersa. No entanto, o motim foi descoberto e 

desmontado a tempo: 

 

[...] cujo rompimento fôra marcado para a noite de 25 de 
dezembro de 1815, na Comarca das Alagoas, agiram os 
agentes ou cabecilhas com enorme antecedência, pois a 
12 de julho o Ouvidor Antônio Batalha recebia a notícia 
da conspirata, como consta do ofício que dirigiu a Sua 
Alteza Real, relatando os fatos e as medidas que 
imediatamente pôs em prática. Era mais eficiente o 
serviço secreto de Sua Alteza que o dos negros. 
(DUARTE, 1958, p. 35). 
 
 

Da ação, muitos haussás foram presos e alguns mortos e os que eram 

adeptos ao culto islão, continuaram a honrar a deus e jejuar, e provavelmente 

participar de comemorações coletivas. Quanto ao culto, mantiveram-no isolado, 

restrito somente aos adeptos, como nos confirma Duarte no seguinte trecho: 

 

Há, no Penedo, tradição da existência de culto organizado de 
origem Malê. Culto, cujos indícios mais se robusteceram senão 
confirmaram com a descoberta, ultimamente feita, de uma 
fotografia tirada em 24 de agosto de 1887 pelo dr. Carvalho 
Sobrinho e que me foi dada, gentilmente, pelo meu colega Dr. 
Hermilo Freitas Melro, médico e político de renome, chefe de 
tradicional família penedense. No verso da fotografia está 
apenas escrito o nome de seu autor e a data, além dos dizeres 
seguintes: “Candomblé – Brinquedos dos africanos em 
Penedo”. (DUARTE, 1958, p. 36). 
 
 

A fotografia de que fala Duarte não se trata, evidentemente, de um 

brinquedo, conforme visão de quem a registrou, nem de candomblé em seu 

sentido organizacional de terreiro, todavia, de um momento de celebração aos 

mortos, ritual costumeiro realizado pelos malês. Na imagem, é possível ver um 
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grupo de 20 africanos, 5 homens e 15 mulheres, que nos revela algumas 

características que contribuem com nossas afirmações.  

No segundo plano da foto, mulheres, em sua maioria, estão trajadas de 

turbantes, panos da costa, camisas, certamente de cor branca, rendadas e 

decotadas, onde os ombros ficam à mostra; o traje é completado por saias 

longas, com barra levemente drapeadas; colares no pescoço e chinelos de 

dedo, um traje tipicamente não muçulmano, com características das negras 

minas, jêje-nagô. Porém, uma delas, a da ponta esquerda, apresenta 

vestimenta diferente das demais. Inicialmente, com aspecto sereno, a negra 

porta um véu que cobre sua cabeça e seu colo, a camisa de manga até o 

punho aparenta ser mais um elemento que vela sua identidade.  

Estes indícios, talvez nos conduzam à interpretação de que existiam 

poucas mulheres muçulmanas entre os negros malês de Penedo, confirmando 

a afirmação de Lovejoy (2000) que poucas delas foram trazidas para o Brasil; a 

preferência era que fossem destinadas às regiões árabes, onde as mais 

desejadas passavam a concubinas e as demais às tarefas mais baixas e 

trabalhosas. 

 
Figura 201 - Cerimônia da Festa dos Mortos em Penedo. Fotografia de Carvalho Sobrinho, 

1887. 
Fonte: DUARTE, 1958. 
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Em minoria, os cinco homens, todos de idade avançada, portando 

barbas, trajam-se ao estilo tipicamente mulçumano, com paramentos 

característicos. Quatro deles vestem túnicas, também chamadas de abadás ou 

camisús, aparentemente de chinelos, enquanto um veste calça e camisa de 

manga comprida, branca, com sapato fechado.  

O do meio, assim como todos os demais, é conhecido como alufá, o 

sacerdote da religião, e se apresenta de abadá listrado, denotando sua posição 

superior aos demais, que o distingue como um “lemane ou lemano” (DUARTE, 

1958, p. 37). 

 
Figura 202 - Desenho de um lemano com sua túnica listrada. Sem autoria. 

Fonte: DUARTE, 1958. 
 
 

Na fotografia, o lemane segura um machado, indicando sacrifício de 

animal, preferencialmente um carneiro.  Outro alufá carrega o que parece um 

rosário, feito de madeira. Trata-se de um colar, chamado de tecebá ou tessubá, 

composto por 99 contas de madeira que termina com uma bola (RAMOS, 
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1940). Todos esses indícios denunciam um ritual aparentemente puro, 

diferentemente dos xangôs de Maceió. 

Num filá vermelho, que compõe a Coleção Perseverança, é possível 

identificarmos o rito malê em Penedo. Apesar de ser uma peça de um xangô de 

Maceió, ela se aproxima do filá usado por um dos alufás da fotografia tirada por 

Carvalho Sobrinho, em 1887, na Festa dos Mortos. 

 
Figuras 203 e 204 - Alufá e seu filá bordado; Filá da Coleção Perseverança, apreendido em 

1912. 
Fonte: Respectivamente, DUARTE, 1958; Acervo IHGAL. 

 

 

 

Figura 205 - Filá de Oxóssi. Papelão e tecido de algodão, 8,5 x 18,5 cm. 
Fonte: Acervo IHGAL. 
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O filá, peça provavelmente do terreiro de Tia Marcelina, é um importante 

documento do ritual malê nos xangôs de Alagoas. Especificamente, 

acreditamos que ele descreve o que seja a cerimônia. Numa parte, vemos o 

símbolo da estrela, logo abaixo um erukerê, espécie de espanador que afasta 

os espíritos para seu espaço sagrado e atrai fatura, seguidos por motivos 

florais bordados com linha amarela. Do outro lado, a lua, outro símbolo islão, o 

damatá e a flecha, específicos de Oxóssi, folhas e flores, e no meio, o que nos 

parece ser uma lança com um animal sacrificado, forte evidência à Festa dos 

Mortos. 

A Festa dos Mortos, realizada duas vezes ao ano até 1888 pelos malês 

de Penedo, era um ritual bastante peculiar que mantinha a mais pura 

celebração. Tratava-se de uma festa bastante organizada, divida em três 

partes: jejum e rezas, sacrifícios, banquetes e danças.  

Em Festas e tradições populares do Brasil, publicado em 1901, Mello 

Moraes Filho registra detalhadamente a realização da Festa dos Mortos em 

Penedo, que nos parece, pela riqueza da descrição, ter presenciado toda a 

preparação e celebração da cerimônia. Devido à extensão da narrativa de 

Moraes Filho, selecionamos alguns trechos que nos permitem visualizar o 

cenário do ritual: 

O início da cerimônia: 

 

Retirando-se para sítios afastados, internando-se no intricado 
das mattas, trinta ou mais africanos, recolhidos em casa 
humilde e espaçosa, entregavam-se à contemplação mais 
aturada, às scismas de além-túmulo. Vestidos todos de uma 
espécie de alva, e tendo á cabeça bonets brancos, unicamente 
o chefe distinguia-se dos demais pela vestimenta listrada, por 
um barrete de molde differente. (MORAES FILHO, 1901, p. 
255). 
 
 

O jejum e a reza: 

 

Muitos dias antes da festa, a abstinência de licores fortes, de 
bebidas alcoolizadas lhes era de rigor, e bem assim das 
viandas e cereaes, que, consultando aos seus usos, 
desvirtuavam o rito. De raros legumes, de pequena quantidade 
de leite e água, se compunham as refeições desses bárbaros, 
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que des’tarte iniciavam, para consagrar os mortos, uma 
conducta de abnegações propicias, uma pratica de virtudes 
admiráveis. Constituindo uma feição de sacerdócio, esses 
africanos passavam a primeira noite velada, em monótonas 
melopéas, ao som de seus rudes instrumentos, findando essas 
preces, essas orações lúgubres antes do segundo dia da festa 
funerária. (MORAES FILHO, 1901, p. 255). 
 
 

É chegado o momento dos sacrifícios: 

 

E na véspera do amanhecer propriamente festivo, à meia-noite, 
quando as estrellas choram e a lua, como uma fada perdida, 
mira o rosto pallido e nas fontes, um balido de ovelhas ouvia-se 
lamentoso, confundindo-se com as toadas soturnas dos negros 
acocorados em ronda, carpindo os seus mortos. Mais tarde, 
porém, fazia-se o silencio; umas fôrmas correctas uns tóros de 
azeviche enrolados de neve appareciam na noite, seguidos de 
alguma coisa que se assemelhava a um rebanho de bruma 
scintillantes e erradias. Eram os sacrificadores negros que 
levavam os cordeirinhos alvos para junto dos buracos 
recentemente cavados, para serem immolados aos fogos da 
aurora. [...] e à borda das covas abertas, encaminhando as 
offerendas vivas, os sacrificadores, de machadinha suspensa, 
esperavam a hora da matina, à cuja vibração cahia a lamina 
afiada sobre a cabeça dos cordeirinhos mansos, que se 
ajoelhavam e morriam. (MORAES FILHO, 1901, p. 255-256). 
 
 

Depois da distribuição da carne dos sacrifícios aos presentes, o 

banquete: 

 
E o banquete funerário, seguido de dansas que iriam encantar 
os manes na viagem glacial da morte, começava a servir-se, 
participando delle não só os celebrantes do africano rito, mas 
ainda o povo da circunvizinhança e da cidade, que acudia em 
tropa àquellas paragens. De turbantes e pannos da Costa, de 
saias rendadas e leves chinellinhas, as mulheres negras 
prodigalizavam aos convivas do estranho festim comidas à 
moda de seu paiz, sendo as principaes refeições dos dois dias 
últimos presididas pelo summo sacerdote e seus sequazes, 
vestidos com suas vestes brancas como os desertos do Sahara 
e as areias do Oman. E os guisados exquisitos, os carurus, os 
acaragês, os aberens, o arroz d’Aussá, africanamente 
condimentados, e repartidos por todos os assistentes, 
deliciavam o paladar, opulentando o festim. (MORAES FILHO, 
1901, p. 256). 
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E sob o clima de partilha e comilança, o sinal da dança é ouvido. É o 

ruído dos instrumentos que chamavam todos para o terreiro: 

 

[...] os solennes batuques, os côcos atroadores, que faziam 
desabrochar nos lábios de roxos lyrios das africanas as 
canções aladas e selvagens, e cadenciar-lhes os flancos 
arredondados nos requebros da cinta flexível e esguia. 
Pittorescamente vestido, ostentando seus adereços primitivos, 
o bando negro, condensando-se aos poucos, apparecia para 
as dansas. E os tambores, os canzás, os vús, as macumbas, 
os pandeiros e outros instrumentos faziam-se ouvir 
intermittentes em afinação progressiva, até o instante em que o 
chefe da religiosa festa ordenasse o intróito, o definitivo 
começo. [...] E em leve rodopio, sapateado, em algazarra 
confusa, os africanos e africanas, dansando e cantando, 
batendo palmas, agitavam as plumas de suas vestiduras, 
chocalhavam os buzios de seus collares de missangas, as 
contas de ouro e o corães de suas pulseiras riquíssimas. 
(MORAES FILHO, 1901, p. 258). 

 
 

A descrição de Moraes filho é poética, a ponto de nos conduzir à cena, 

observando o silêncio, repentinamente as rezas, o cheiro das comidas e 

barulho dos pés sendo batido sobre o solo. Certamente, a Festa dos Mortos 

entrega-nos a dinâmica dos folguedos alagoanos, estruturados em histórias 

que celebram a vida e a morte, com sua diversidade de cores, de canções e 

coreografias, sempre encenadas e com o intuito de resgatar memórias. 

Não poderíamos fechar nossa argumentação sobre os malês de Penedo 

e os rastros de sua presença em Alagoas, sem antes enveredarmos sobre 

outras peças da Coleção Perseverança que reafirmam o quanto eram intensos 

os elementos islâmicos nos xangôs. 

Todas as peças, a seguir, constituem-se como parte de indumentária 

dos orixás, evidentemente utilizadas durante as reuniões, mas, dialogam com 

adereços utilizados por negros islamizados no dia a dia. A primeira trata-se de 

uma bolsa mandinga, uma delas já apresentada no capítulo anterior, também 

conhecida como tipo capanga, utilizada pelos orixás de caça e de guerra, como 

Oxóssi e Ogum. 

De início, introduzida no Brasil pelos islamizados, a bolsa era adereço 

utilizado pelos conhecidos mandingueiros, fazedores de mandinga, cuja 
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referência estava na feitura de magias, posteriormente denominadas de 

feitiçarias. Entretanto, seu uso estendeu-se para outros grupos étnicos, dando-

lhe novo significado, pelo porte de amuletos, folhas e pós, por protegerem 

contra doenças, atrair sorte, dinheiro, livrar de crimes e até trazer a pessoa 

amada (SANTOS, 2008). 

A bolsa presente na Coleção Perseverança foi confeccionada com tecido 

de algodão branco, base e alça, e acabada com aplicações de búzios por toda 

a peça. No meio dela, é possível visualizar a figura de uma cruz, composta por 

quatro búzios.  

 
Figura 206 - Bolsa de mandinga. Tecido de algodão e búzios, 81 x 15 cm. 

Fonte: Acervo IHGAL. 
 
 

Ampliando a argumentação sobre a peça, em seu uso e popularidade, 

podemos identificá-la em algumas aquarelas do artista viajante Debret, na qual 

a vemos compor a vestimenta, aparentemente apenas dos homens, como 
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acessório do dia a dia. Escolhemos uma obra do artista para ilustrar e ratificar 

as informações aqui levantadas. 

Na cena, quatro negros escravizados estão numa praça, segundo 

anotações do próprio pintor, no Largo do Palácio, perto do Mercado do Peixe, 

no Rio de Janeiro. Dois deles exercem o ofício da barbearia, destinado a 

atender os negros de ganhos, pedreiros, carpinteiros e marinheiros 

(BANDEIRA; LAGO, 2017). Dois outros negros recebem os serviços de barba, 

o sentado sobre um pilar; e de cabelo, o sobre o chão. As vestes dos dois 

negros são bem peculiares, onde o de rosto ensaboado porta ao pescoço uma 

medalha que lhe condiciona trabalho na alfândega, e logo atrás da medalha, a 

cruz católica e o que parece ser um amuleto que os malês carregavam com 

trechos do alcorão.  

Observar que o negro que tem seu cabelo cortado, apesar de não 

sabermos exatamente sua procedência étnica, porta a bolsa mandinga na cor 

amarela, que nos indica ser um, neste sentido, amuleto. 

 
Figura 207 - Barbeiros ambulantes. Jean-Baptiste Debret, aquarela sobre papel, 18,7 x 23 cm, 

Rio de Janeiro, 1826. 
Fonte: BANDEIRA; LAGO, 2017. 
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Na aquarela seguinte, outro negro, agora um vendedor de cestos, 

objetos também chamados por Debret de samburás, além das vestes, porta um 

chapéu denominado filá, geralmente na cor vermelha, específico dos negros 

islamizados, alusivo ao pertencimento religioso, um sinal ao culto, que permite 

com que as orelhas sejam cobertas, o topo alongado e ajustado de acordo com 

o tamanho da cabeça. 

 
Figura 208 - Negro carregando samburás. Jean-Baptiste Debret, aquarela sobre papel, 15,5 x 

21,6 cm, Rio de Janeiro, 1826. 
Fonte: BANDEIRA; LAGO, 2017. 

 

O filá vermelho foi descrito num dos artigos de Paulo Barreto, 

popularmente conhecido como João do Rio, no Rio de Janeiro, em 1900. De 

acordo com ele, o uso da peça era um signo para identificar o sacerdote do 

culto malê: “os alufás [...] são maometanos com um fundo de misticismo [...] 

Para as preces vestem o abadá, uma túnica branca de mangas perdidas, 

enterram na cabeça um filá vermelho, donde prende uma faixa branca” 

(BARRETO, 1951, p. 17). 

A Coleção Perseverança possui uma série de quatro filás, todos 

vermelhos, com aplicações de búzios e bordados. O seguinte é um parecido 
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com o usado pelo vendedor de cestos de Debret, confeccionado em tecido de 

algodão e aplicações de búzios agrupados em três por toda a peça.  

 

 
Figura 209 - Filá. Tecido de algodão e búzios, 33 x 20 cm. 

Fonte: Acervo IHGAL. 
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Outro filá, imagem a seguir, de mesmo tecido e aplicações de búzios, 

agora aparece com bordados de linha dourada, de um lado um cálice, e do 

outro, duas espadas se cruzam. Observar o trabalho de bordado, espécie de 

ramos, por toda a base da peça. 

 

 

 
Figura 210 - Filá. Tecido de algodão e búzios, 35 x 25 cm. 

Fonte: Acervo IHGAL. 
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Figura 211 - Detalhe das espadas e ramos bordados em linha dourada no filá. 

Fonte: Acervo IHGAL. 
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O próximo filá não apresenta a extensão para cima, trata-se de um 

formato produzido para moldar a cabeça e o movimento da crista de franja 

dourada, escura pelo tempo, que arremata o meio da peça. Produzido em 

veludo vermelho, com bordados mais complexos, flores e ramos em linha 

dourada, mesmo elemento que aparece no filá usado pelo alufá da fotografia 

da Festa dos Mortos em Penedo.  

 
Figura 212 - Filá. Tecido de veludo, miçangas e búzios, 35 x 20 cm. 

Fonte: Acervo IHGAL. 
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Além dos búzios, agora agrupados em quatro, uma estrela de cinco 

pontas, de miçangas pretas, surge entre as aplicações. Salientar que a estrela 

é um dos símbolos do islamismo, e, no candomblé brasileiro, está atrelada ao 

orixá xangô. A confirmação a este orixá se dá pela presença de um machado, 

bordado com miçangas transparentes, no outro lado. 

 
Figura 213 – Um dos lados do filá com oxê em miçanga transparente. 

Fonte: Acervo IHGAL. 
 
 
A próxima peça é mais um filá vermelho que compõe a coleção. Ele 

segue a mesma forma do anterior, rente à cabeça, feito em veludo. Na parte de 

cima, há novamente uma crista, feita em algodão branco, seguida por franjas 

da mesma cor nas laterais.  

Na abertura, segue aplicações de búzios, que contornam toda a parte da 

frente. Miçangas na cor verde aparecem agrupadas e, ao centro, o bordado de 

nome Aguleijo, em linha dourada, denuncia a que orixá a peça se destina, 

Xangô. Aguleijo ou Aguleijú seria uma qualidade de Xangô de idade avançada, 

hoje no Brasil chamado de Aganju, o próprio pai do orixá, conforme nos relata 

Prandi (2001, p. 247-248), numa de suas histórias mitológicas: 

 



Nas cinzas da Coleção Perseverança, a memória arde|460 

 

 

Aganju era pai de Xangô, 
mas não se conheciam. 
Aganju era tão temido e respeitado 
que deixava a porta de casa sempre aberta 
e ninguém jamais se atrevera a entrar. 
Aganju tinha a casa sempre abarrotada de frutas, 
pois o rio, as terras e as grandes savanas lhe pertenciam. 
Um dia, Xangô entrou na casa de Aganju, 
comeu tudo, se fartou  
e depois deitou para dormir na esteira da Aganju. 
 
Quando Aganju chegou, 
encontrou aquele negro atrevido 
descansando na maior tranqüilidade. 
Aganju fez uma fogueira e atirou Xangô ao fogo. 
Mas o fogo Xangô não queimava. 
Como iria se queimar se ele próprio era o fogo? 
Então, Aganju tomou Xangô em seus ombros  
e o levou até o mar para afogá-lo. 
Do mar saiu Iemanjá Conlá, a mãe de Xangô. 
Iemanjá intercedeu: 
“o que estás fazendo, Aganju? 
Não podes matar nosso filho”. 
 
Aganju olhou admirado para Xangô  
e se deu conta de como eram parecidos. 
O filho era tal qual o pai. E disse: 
“Eu, Aganju, sou o homem mais valente e bravo. 
Mais valente e bravo em todo mundo. 
Tu, Xangô, és tão valente e bravo quanto eu. 
Estou certo de que és realmente filho meu”. 
E eles cantaram e dançaram em regozijo. 

 

 
Figura 214 - Aguleijo bordado num dos lados do filá com linha dourada. 

Fonte: Acervo IHGAL. 
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Figura 215 - Filá. Tecidos de veludo, algodão, búzios e miçangas, 29 x 26 cm. 

Fonte: Acervo IHGAL. 
 
 

Todos os filás apresentados, sem dúvida, tomam formas da 

indumentária malê e se constituem como indícios da presença do islamismo 

nos terreiros de Alagoas; presença alimentada pelas diversas procedências 

étnicas, a priori por negros escravizados e, posteriormente, descendentes que 

mantiveram os ritos em consonância com as memórias ressignificadas. 
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Entretanto, é preciso salientar que é praticamente impossível identificarmos, 

isoladamente, deixando claro que estes objetos não se constituem como 

elementos de um único grupo. Enfatizemos, então, que eles representam 

traços da religião de muitas etnias, trazidas de vários países africanos, que 

eram adeptas e/ou simpatizavam com os ensinamentos de Maomé. 

 Estes grupos islamizados estavam espalhados entre os bantos, 

congoleses e angolanos; os minas, conhecidos da Costa;  e os sudaneses, 

como haussás, fulas e mandingas. Portanto, quando mencionamos que a 

Coleção Perseverança está configurada a partir do sincretismo, é com a 

intenção de ratificar e evidenciar que sua história não se trata de uma única 

religião, muito menos africana em seu sentido mais puro; mas, de um complexo 

sistema religioso que só tem sentido quando lido a partir de diversas 

perspectivas ritualísticas. 

 Para exemplificar essa mistura de elementos étnicos que configuram as 

religiões de matriz africana, principalmente os xangôs de Pernambuco e 

Alagoas, temos a pintura de Antonio Ferrigno, onde uma escrava nitidamente 

adepta ao culto islão, pelo turbante, amuleto ao colo e trajes das negras de 

procedência da Costa da África,  porta nos braços idês.  

Idês, ou conhecidos como pulseiras, que podem ser encontradas entre 

as peças que compõem a indumentária na Coleção Perseverança. É um 

conjunto de 57 pulseiras que varia de material; em algumas, latão; em outras, 

ferro e bronze. Todas trabalhadas com exímio, onde o artista apresenta seu 

domínio nas formas e nos diversos grafismos que vão de traços simples a 

desenhos mais elaborados, como folhas, ramos, peixes e, em parte delas, 

aplicação de pedras. 

Não sabemos se esse conjunto relaciona-se a uso diário ou nos rituais, 

compondo indumentária das entidades ou se também adornavam as filhas de 

santos. A certeza que temos é que os idês eram peças que estavam nas ruas, 

no corpo das negras, seja de qual for a etnia. 
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Figuras 216 e 217 - Preta quitandeira, de Antonio Ferrigno. Óleo sobre tela, 181 x 126 cm, 

1893; Idês. Ferro batido, diversos tamanhos. Coleção Perseverança. 
Fontes: Respectivamente, Acervo Pinacoteca do Estado de São Paulo; Acervo IHGAL. 

 
 

 

 
Figuras 218 e 219 - Detalhe do terço com a cruz católica, o patuá islâmico logo à cima e as 
pulseiras trabalhadas em latão nos braços; Detalhe da pulseira da Coleção Perseverança, 

grafismo feito sobre ferro, muito similar ao idê do braço da negra quitandeira. 
Fontes: Respectivamente, Acervo Pinacoteca do Estado de São Paulo; Acervo IHGAL. 
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Figuras 220, 221 e 222 - Conjunto de idês (pulseiras). Latão, ferro e bronze. 
Fonte: Acervo IHGAL. 
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12. DO VODUM AO CABOCLO, QUE XANGÔ É ESSE? 
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[...] enquanto vez-por-outra “ababalorixás” 
renitentes, ou “guias-de-caboclo”, evocando 
um toque à antiga, são apanhados pela 
polícia [...]. (FERNANDES, 1941, p. 10). 
 
 

Um das pulseiras da Coleção Perseverança abre-nos outro pressuposto, 

um rastro para adentrarmos em elementos que também compunham os 

terreiros de Alagoas. 

 A pulseira trata-se de uma cobra píton, uma das divindades cultuadas 

pelos daomeanos55, produzida em latão, cujo corpo é trabalhado em escamas 

e a cabeça, achatada e também escamada, apresenta duas pedras vermelhas 

nos olhos. Lody (1985) afirma ser um adereço de filhas de santos iniciadas ou 

esteja relacionada à marca hierárquica dentro do terreiro. 

 
Figura 223 - Pulseira Serpente Danh-Gbi. Latão e pedraria, 58 cm.  

Fonte: Acervo IHGAL. 

                                                           
55 A serpente é uma divindade de ordem excelente e superior a todas as demais. Ocupa-se de 
tudo, a ela se recorre para obter conselhos, por ocasião de uma doença, para se conseguir 
chuva e bom tempo, para a guerra, comércio, colheitas e casamentos (VERGER, 2019, p. 
506). 
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A presença desta pulseira na Coleção Perseverança representa uma 

característica do culto Danh-Gbi, que tem por vodum a serpente, a cobra 

sagrada (DUARTE, 1952). 

É um rito cuja origem é daomeana, referente ao antigo Reino do 

Daomey (Daomé), atual Benim, cujos negros, chegados ao Brasil no século 

XVII, foram apelidados de jejes, conhecidos como estrangeiros. Este grupo 

concentrou-se em sua maioria na Bahia (CARNEIRO, 1936).  

Reunidos na região do Recôncavo Baiano, os jejes fundaram vários 

terreiros e a adoração aos voduns os diferenciavam dos nagôs. O culto a 

serpente, por exemplo, seria mais um tipo de vodum. 

Verger (2012) afirma que o culto de Danh-Gbi é originário do estado Savi 

Hweda, no litoral ao sul de Uidá, e que ele saiu diretamente do próprio mar, 

sendo considerado filho de Hu, o oceano imutável e misterioso que a tudo 

circunda. Danh-Gbi rege a imortalidade, a duração das coisas, a preservação 

da vida, e seus iniciados, os dangbesì, falam em dialeto hwedá durante o 

período de reclusão no templo hunkpame. 

Quanto ao vodum, o significado daquilo que é misterioso a todos é o que 

lhe condiciona a existir. São nas palavras do etnólogo francês, Bernard 

Maupoil, funcionário do governo de Daomé no período colonial, que nos 

aproximamos do verdadeiro sentido de sua existência: 

 

Dir-se-á, por exemplo, que aquele que morre se tornará um 
“vodum”. Isso não significa, em absoluto, que todo mundo o 
adorará, mas simplesmente que ele partiu para um mundo 
desconhecido e, sem dúvida alguma, divino. Traduzir “vodum” 
para “divindade” é, portanto, correto, mas revela apenas um 
dos sentidos da palavra, aquele que parece ser o menos 
impreciso e que mais se aproxima da nossa mentalidade. 
(MAUPOIL, 2017, p. 75). 
 
 

Vodum é feitiço, magia, vinculado ao aspecto espiritual, a tudo que não 

se compreende pelos meios terrenos, materiais e físicos. Os voduns, como 

deuses/espíritos, compõem a cosmologia, podendo, de acordo com Verger 

(2012), serem elementos que governam a Terra: árvores, rochas, animais e 

água. 
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Ao compararmos, a grosso modo, o significado de vodum com a 

mitologia iorubá e ao conceito de orixá, ou melhor, diferenciarmos o culto dos 

jejes com o dos nagôs, podemos, então, identificar certa diferença entre ambas 

terminologias, pois a palavra iorubana, como informa Prandi, tem em sua 

semântica que: 

 

[...] os orixás são deuses que receberam de Olodumare ou 
Olorum, também chamado Olofim em Cuba, o Ser Supremo, a 
incumbência de criar e governar o mundo, ficando cada um 
deles responsável por alguns aspectos da natureza e certas 
dimensões da vida em sociedade e da condição humana. Na 
África, a maioria dos orixás merece culto limitado a 
determinada cidade ou região, enquanto uns poucos têm culto 
disseminado por toda ou quase toda a extensão das terras 
iorubas. (PRANDI, 2001. p. 20). 

 
 

Essa diferenciação entre vodum e orixá, especificamente na Bahia, vai 

desaparecendo no fim do XIX, pois devido à popularidade da língua iorubá, o 

culto aos voduns, aos poucos, foram incorporados aos candomblés dos nagôs, 

e isso vai ser bastante significativo para a compreensão dos objetos 

apreendidos nas batidas policiais. Pois, muitos deles vão revelar essa 

integração entre os ritos, a ponto de causarem confusão quando lidos. 

Nina Rodrigues em suas andanças pelos terreiros da capital baiana, 

encontrou ídolos referentes ao culto à serpente. Um desse achados se deu no 

terreiro de Livaldina que, pela integração entre as religiões nagôs e jejes, o que 

viria ser o conhecido como jêge-nagô, não tinha conhecimento do significado 

da peça em seu terreiro, julgando-a referente a Nagô de Ogum, o orixá do 

ferro:  

 

Achei como um dos ídolos uma haste antes lâmina de ferro de 
cerca de cinquenta centímetros de comprimento, tendo as 
ondulações de uma cobra e terminando nas duas extremidades 
em cauda e cabeça de serpente. (RODRIGUES, 1982, p. 258). 
 
 

O culto à serpente em Alagoas não terá uma organização puramente 

daomeana, como na Bahia; entretanto, a presença do rito jeje vai aparecer 
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reconfigurada, assim como o exemplo dado por Nina Rodrigues, com outros 

elementos.  

Em Sobrevivências do culto da serpente, publicado na revista do 

Instituto Histórico de Alagoas, em 1952, Abelardo Duarte conclui que a 

existência de objetos ligados aos cultos daomeanos, especificamente da cobra-

deus, nas Alagoas, “[...] representa uma das formas pelas quais o escravo 

negro resistiu pacificamente à força niveladora do seu novo habitat” (DUARTE, 

1952, p. 63-64). De certo, a resistência não foi pacífica, mas, que é possível 

enxergarmos que foi uma luta que tinha como objetivo manter as raízes das 

crenças e superstições de seu povo, nos moldes anteriores da vida espiritual. 

Neste sentido, tudo leva a crer que o aparecimento da serpente na Coleção 

Perseverança ocorreu a partir do mesmo fenômeno ocorrido na Bahia, com a 

fusão jêge-nagô, e também com o sincretismo com o catolicismo, o que vai 

diversificar ainda mais os xangôs alagoanos, tornando-os únicos, com 

características muito peculiares. 

 
Figura 224 - Cabeça da serpente Danh-Gbi, pulseira da Coleção Perseverança. 
Fonte: Acervo IHGAL. 
 



Nas cinzas da Coleção Perseverança, a memória arde|470 

 

 

Quanto à relação do culto da serpente com o catolicismo, em Alagoas, 

não encontramos evidências a qual santo ele estaria relacionada. Todavia, 

fomos buscar em Ramos (1947) e Carneiro (1936) as referências da serpente 

com o santo católico. O primeiro autor afirma que o culto ao Danh-Gbi 

certamente existiu, entretanto, quase se fundira no amálgama sincrético, com 

as superstições da cobra e do folklore católico de São Bento e São Caetano 

(RAMOS, 1947). O segundo cita o santo da cobra, “hoje identificado com São 

Bento” (CARNEIRO, 1936, p. 49), e acrescenta um canto colhido num terreiro 

jêge-nagô da Bahia: 

 

 Quando vinha d’Aruanda, 
- Jesus, São Bento! 
Valei-me, São Bento! 
- Jesus, São Bento! 
São Bento – ê! 
São Bento – á! 
Santo – ê! 
Jesus – Mariá! 
Cobra mordeu Caetano, São Bento. 
 
 

Além da pulseira, Duarte (1952) aponta outro vodum da serpente na 

Coleção Perseverança. Trata-se de uma peça de ferro, com tridente de 22 

centímetros com “duas foices enlaçadas por uma serpente, na extremidade 

inferior, tendo uma pequena base ou suporte quadrangular” (DUARTE, 1952, p. 

167). 

De certo, é uma composição que reflete a junção dos jejes com os 

nagôs. Uma peça de assentamento, referente a Exu, pela presença do tridente, 

e a Ogum, dos nagôs, pela presença das foices, uma das ferramentas deste 

orixá. É na identificação de Exu, por exemplo, que poderemos condicionar ser 

este orixá a representação de Legba, já mencionado ao longo deste trabalho, 

referenciado pelo Jornal de Alagoas ao governador Euclides Malta.  

Legba, para os fon-ewe, grupos étnicos ligados ao antigo Daomé ou dos 

terreiros jejes no Brasil, é um vodum cujos atributos são semelhantes ao Exu 

dos iorubanos (SILVA, 2019). É o vodum de todos os alimentos, de todas as 

colheitas, pois,  
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é ele quem rege todos as “contorções” do mundo, e tudo o que 
existe na natureza está sujeito a certas contorções antes de 
reproduzir-se. Se não se diz claramente que é Legba quem faz 
tudo nascer nesta vida, é precisamente para evitar mencionar 
essas mímicas inconvenientes. (MAUPOIL, 2017, p. 101). 

 
Figura 225 - Objeto de assentamento Danh-Gbi. Ferro batido, 22 x 8 cm. 

Fonte: Acervo IHGAL. 
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Legba também está ligado ao sacrifício, à transformação, sempre 

fazendo o mundo rir e chorar ao mesmo tempo, o que lhe garante o mérito de 

“Grande Vodum”. Seu nome, etimologicamente, evoca sua condição de força, 

fôlego e comportamento, “[...] lé (‘girar’), gba (‘tudo’), [...] aquele que paga (o 

sacrifício)” (MAUPOIL, 2017, p. 101). 

Yeda de Castro (2004), por exemplo, vai investigar as perfomatividades 

de Legba nos estados do Nordeste a ponto de encontrar diversas 

representações, com diferentes nomenclaturas, dentre elas Légua Boji, que 

comanda a principal e mais temida família de encantados da mata, tida como 

perigosa, por realizar trabalhos poderosos, seja para o “bem”, seja para o 

“mal”, nesta condição, chamados de feitiços, macumbas ou magia negra. 

Talvez agora faça sentido refletirmos que o adê, apontado pelo Jornal de 

Alagoas como pertencido ao Euclides Malta e visto sobre sua cabeça numa 

das cerimônias na casa de Tia Marcelina, além de carregar as referências de 

um filá muçulmano, porte, além disso, o símbolo do vodum Legba, identificado 

pelas cores e pelo tridente no topo da peça, e reafirme essa miscelânea de 

ritos que compuseram os xangôs alagoanos. 
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Figura 226 - Adê de Legba. Pepelão e tecido, 26 x 18 cm. (Peça que teria pertenciado 

a Euclides Malta, apelidado de “Leba”). 
Fonte: Acervo IHGAL. 

 
 

Outra conotação dessa mistura está na figura de Tio Salú, apontado 

como o pai de santo, o chefe maior que frequentava os terreiros de Alagoas, 

muitas vezes chamado pelos religiosos locais para atender os políticos em 

casos especiais, como nos informa dois artigos do Jornal de Alagoas de 1912. 

Inclusive, num deles, há a caricatura do religioso, nominado por este periódico 

como um beato. 
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Figura 227 – Caricatura de Salú no Jornal de Alagoas em 13 de fevereiro de 1912. 
Fonte: Acervo IHGAL. 
 

Devemos relembrar que é provável que Salú tenha residido na região do 

Recôncavo Baiano, especificamente em São Félix, como nos informa Parés 

(2018, p. 210), onde possuía “um terreiro identificado jeje-nagô ou nagô-

vodúnsi”. Tal informação nos suscita os seguintes apontamentos: por não ter 

existido ritual puramente jeje ao vodum da serpente em Alagoas, Salú pode 

estar diretamente ligado à presença destas peças, provavelmente retiradas do 

terreiro de Marcelina, sua amiga? Teria Salú direcionado Euclides Malta ao 
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vodum Legba e nele rogar a solução de seus problemas, visto que era um 

espírito de seu total conhecimento?  

São hipóteses que, pela escassez das fontes, nunca saberemos o que 

realmente se sucedeu entre Salú, Malta e Tia Marcelina. Possivelmente, Salú 

tenha sido uma referência grande da manifestação do vodum Legba, que na 

hipótese de Castro (2004, p. 127), nos terreiros nordestinos, manifesta-se 

como “[...] nobre e velho sábio de cabelos grisalhos [...]”, relato que se associa 

com a descrição e ilustração do pai de santo baiano feita pelo Jornal de 

Alagoas em 1912. 

O que tiramos desse emaranhado sincrético é que Legba assume na 

crença popular do Nordeste, uma identidade nobre, na condição de caboclo, 

como ser da mata e cambinda, de origem Congo-Angola, distanciando-se da 

essência dos minas, o que o tornará um rito complexo e diverso, associado à 

outras práticas religiosas, mais comumente  dos fon-iorubá, dos bantos e 

cristianismo. Nos dizeres de Carneiro (1936, p. 49), essa junção sincrética dos 

voduns com os ritos nagôs, o que se configurou como sincretismo interno, viria 

“o sincretismo maior, da mitologia nagô com as religiões brancas – o 

catolicismo e o espiritismo, - e com a mítica ameríndia”. 

 

Elebá-Exú-a-xú 
Agorô-ô 
Elebá-Exú-a-xú 
Agorô-ô 
Elebá-fó-maré 
 
 

A saudação a Legba, vodum nos xangôs alagoanos, foi identificada por 

Gonçalves Fernandes, num dos terreiros visitados em 1939. Era o momento 

iniciático de um xangô rezado em silêncio, no formato que despistava a polícia, 

evitando denúncias e eventualmente as batidas. 

A resposta para a pergunta “que xangô é esse?”, que intitula este 

capítulo, aqui chega a seu fim. Esse rito genuíno alagoano carrega marcas de 

outras religiões, de saberes de negros e negras que vieram de diversos lugares 

do continente africano, que se integraram com diferentes religiões e, no Brasil, 

pressionados por um novo credo, adaptaram e ressignificaram a devoção aos 
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inquices, voduns e orixás. Assim, os conhecidos centros de baixo espiritismo, a 

macumba, o catimbó, o xambá, xangô de caboclo, dentre tantas outras 

manifestações, perpetuaram o sagrado, sem a preocupação com o 

substractum dos cultos afro-brasileiros, ou os afamados de pureza nagô. 

Duarte (1952) afirma que nas Alagoas os cultos afro-brasileiros, no 

começo do século XX, mantinham “alguma coisa de culto puro”. De certo, essa 

alguma coisa pura não ganha fôlego em nossa análise, visto os fatos até aqui 

apresentados, especificamente os objetos arrancados dos terreiros que 

evidenciam não ter existido culto, como os que eram enaltecidos na Bahia. Até 

mesmo os malês em Penedo, que se caracterizaram pela manutenção de um 

rito com características evidentemente muçulmanas, estavam associados a 

outras vertentes religiosas. 

O caso descrito por Fernandes, ao visitar um desses xangôs de Maceió, 

logo após o quebra-quebra, é um forte exemplo de que, pela associação à 

feitiçaria e ao curandeirismo, essas casas eram constantemente perseguidas 

por católicos, que insistiam associá-las à violência, prostituição e 

charlatanismo: 

 

[...] enquanto vez-por-outra “ababalorixás” renitentes, ou 
“guias-de-caboclo”, evocando um toque à antiga, são 
apanhados pela polícia, e através do noticiário de jornal 
verifica-se a pobreza da tentativa e do material litúrgico e da 
própria seita, em si tão dissolvidos pela aculturação 
processada, os xagôs-rezado-baixo estão passando 
desapercebidos em seu curso de vida. (FERNANDES, 1941, p. 
10-11) 
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Figura 228 - Religiosas presas e fotografadas por policiais, diante dos objetos 
de culto, na década de 1930. Fotografia do Instituto Médico Legal de Maceió. 
Fonte: Acervo de Gonçalves Fernandes. 

 
Figura 229 - Objetos apreendidos e fotografados na 
delegacia em Maceió. 
Fonte: Acervo de Gonçalves Fernandes. 
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Foi esse tipo de xangô, o que consideramos ser dos que foram invadidos 

pela Liga dos Republicanos combatentes, ligados aos rituais mediúnicos, ou 

nos dizeres de Carneiro (1936, p. 91), constituído de estilo “gêge-nagô, 

mussulmí-bantu-caboclo-espírita-católico”. 

Partindo da referência do caboclo, das práticas indígenas, perceberemos 

que em Alagoas ela estava plenamente interligada com as macumbas, toré, e 

em Piaçabuçu, interior do estado, como sinônimo de catimbó, outra forma de 

culto que seguia o espiritismo vindo do nagô e da jurema.  Diante disso, 

salientamos que as nomenclaturas catimbó e toré, relacionadas aos ritos 

africanos no estado, somente apareceram nos noticiários entre 1920 e 1940, 

período em que as perseguições aos cultos estavam em plena ação. 

Pela complexidade e extensão do assunto, nosso recorte aqui está 

centrado no que a Coleção Perseverança apresenta de elementos dos “negros 

da terra”, e destes a possibilidade de confirmação de um xangô híbrido. Nesta 

condição, como tudo pós-quebra passou a se chamar de catimbó, não nos 

aprofundaremos nas religiões que foram intituladas de baixo espiritismo, nesse 

período. Todavia, buscando vestígios de elementos dos encantados nos 

terreiros invadidos em 1912, os chamados de catimbó, posteriormente, 

discorreremos brevemente sobre a estrutura deste e do Xambá, uma nação 

iniciada em Maceió por Arthur Rosendo que perseguido pela polícia, em 1923, 

foge para a cidade de Recife e lá consegue reestruturar seu terreiro. 

O estudo da presença dos caboclos nas religiões de matriz africana tem 

uma longa história (RABELO, ARAGÃO, 2018). Primeiramente, foi pontuado 

por Nina Rodrigues (1982) e Manuel Querino (1938) no início do século XX; 

depois, Ruth Landes (2002) e Edison Carneiro (1969) na década de 1930; e 

depois, convertido em objeto de alguma atenção para dois estudiosos, Arthur 

Ramos (1940) e Roger Bastide (1971).  

Em Alagoas, as pesquisas sobre os caboclos são quase inexistentes. 

Entretanto, registramos aqui, pela sua relevância, o único trabalho que aborda 

a temática de forma substancial. Trata-se do texto de Ferreira (2008), A Jurema 

entre a Igreja, Dona Irene e a Rainha do Mar, fundamentado em pesquisa de 

campo sobre a jurema no contexto indígena, que se refere também a 
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depoimentos de babalorixás maceioenses sobre o culto dos caboclos. Uma 

pesquisa primorosa e necessária à compreensão das primeiras organizações 

religiosas e da preservação dos ritos até os dias atuais. 

Na mesma perspectiva da abordagem de Ferreira (2008), temos um 

caso muito interessante que é mencionado por Alceu Maynard, em suas 

pesquisas pelo baixo São Francisco, entre 1940 e 1950; talvez o mais antigo 

registro de que tivemos conhecimento da relação da figura do caboclo com os 

orixás. Na Foz do Rio São Francisco, em Piaçabuçu, cidade próxima da antiga 

Vila de Penedo, reduto de negros mulssumi e haussás, Maynard encontrou o 

terreriro de João Baiano, zelador dos inquices, usando as funções medicinais 

fitoterapêuticas, elementos herdados dos índios, a jurema e a defumação 

curativa, ao que denominou sincretismo toré-candomblé: 

 

Reúnem-se num local afastado onde possam bater os 
atabaques, os tambores, cantar os seus cantos acobertados 
das perseguições policiais. Neste local (‘terrêra”) sob um 
barracão de palha de coqueiro, medindo mais ou menos oito 
metros por cinco, num canto, na frente, há uma pequena mesa 
coberta com uma toalha muito alva engomada – é o Canzoal – 
sôbre ela uma vela, o cálice de santa Bárbara, uma pedra de 
raio (machado lítico dos índios) e duas estatuetas de Janaína, 
onde ela está representada repousando sôbre as ondas. A 
sereia na sua metade peixe, a cauda, é toda prateada e a parte 
mulher, em cores imitando a pele humana, cabelos longos e 
esverdeados, seios abundantes e excitantes. Os braços de 
Janaína parecem convidar para um abraço afetuoso. Entre as 
duas Janaínas, um crucifixo medindo quinze centímetros. 
(ARAÚJO, 1964, p. 40-41). 
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Figura 230 - Terreiro de João Baiano. Piaçabuçu, Alagoas, sem data, foto de Alceu 

Maynard. 
Fonte: ARAÚJO, 1964. 

 

 
Figura 231 - Detalhe do Canzoal com 

Janaínas, representando Iemanjá. 
Fonte: ARAÚJO, 1964. 
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Após observar o canzoal, a mesa posta para o início do culto, Araújo 

(1964, p. 41) prossegue observando, agora atento à mistura de elementos 

africanos e indígenas: 

 

Ao centro do canzoal o poste simbólico da ligação entre a terra 
e céu. Apresentam-se todos com trajes especiais, porém todos 
descalços: a cor verde é de Locô, e a mais clara é de Dona 
Janaína e a vermelha é de Xangô. O pai-de-santo quer que o 
chame de “zelador dos inquices”, de calça azul-marinho, larga 
faixa verde passada pelo ombro esquerdo e por baixo do braço 
direito, as cores azul-marinho e verde são de Ogum, a mãe-de-
santo, saia amarela bem rodada, com anáguas, bata (blusa 
branca) de cetim lamê, turbante azul, pano da Costa, muitos 
colares, destacando o colar de palha fina trançada com um 
pingente enfeitado de búzios, é o “quelê”, outro colar com os 
“fios de assentamento de Oxum”, pulseira onde predominam 
pequenos caramujos coloridos e alguns berloques de prata, no 
braço direito traz “contra-gunzo”, brincos e braceletes disse que 
o amarelo é cor de Oxum. (ARAÚJO, 1964, p. 41). 
 
 

Gostaríamos de destacar na descrição o elemento Locô, referente a um 

vodum dos jejes, Loco ou Loko, relacionado ao primeiro ser sagrado do mundo, 

que habita o interior de uma árvore (VERGER (2012).  

Em meio às perseguições aos terreiros de Maceió, e ao contexto nagô-

bantu-caboclo, uma imagem surge, não somente pelas memórias de quem o 

conheceu, mas, pelo legado deixado que se reverbera até hoje. Trata-se do 

babalorixá Artur Rosendo, alagoano, filho de Orixalá, famoso babalorixá que 

residia no bairro de Jaraguá, em Maceió. 

Não se sabe ao certo o ano do seu nascimento em Maceió, entretanto, 

que antes de partir para Recife, em 1923, junto de sua filha Iracema, era 

conhecido por ser a única liderança da nação Xambá da cidade.  

Foi numa viagem ao Dakar, no Senegal, vivendo com o povo Soba por 

quatro anos, que Rosendo teria tido contato com o ritual, aprendido a prática e 

o idioma iorubá com um feiticeiro vendedor de panelas de barro daquele país. 

Após retornar a Maceió, fundara sua casa, com o apoio de seu pai de santo 

(RIBEIRO, 1949), unindo elementos do rito africano com os do Brasil. 
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Figura 232 - Arthur Rosendo em seu terreiro, em Maceió, por volta de 1920. 

Fonte: Acervo Fundação Pierre Verger. 
 
 

Não encontramos nenhuma fonte de jornal sobre sua atuação em 

Maceió, a não ser a menção do próprio René Ribeiro ao terreiro de Mestre 

Inácio, pai que iniciara Rosendo, que teria sido alvo de uma batida e que por 

ameaças, Rosendo teria deixa a capital alagoana em direção a Recife, onde 

fundara uma nova casa e colaborado com a abertura de outras com ajuda de 

intelectuais, dentre eles, segundo Ribeiro (1949), Ulisses Pernambucano e 

Gilberto Freyre. É na cidade de Recife, portanto, que encontraremos as 

diversas referências sobre a nação Xambá e as memórias de Rosendo. 

Xambá não se trata de um grupo étnico, mas de um culto, cuja memória 

viva tem origem na região localizada ao norte dos Ashanti e limites da Nigéria 

com Camarões, nos montes Adamaua, no vale do rio Benué. E foi de lá, de 

acordo com Costa (2009), que identificaram um culto com traços muito 

similares ao que conhecemos como candomblé, era o Xambá ou Tchambá. 
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Lembremos que é deste lugar que muitos negros foram arrancados como 

escravos para o Brasil durante séculos. 

No Brasil, a nação Xambá “compartilha, dentre outras, de marcantes 

características das religiões afro-brasileiras, o fenômeno da possessão e a 

importância da música em seus rituais, por exemplo; ao mesmo tempo, os 

integrantes dessa nação mantêm um discurso afirmativo” (CASTRO, 2018, p. 

4) quanto a sua singularidade dentre as demais nações de candomblé. Para 

eles, essa singularidade vem tanto de suas origens africanas banto, 

acreditando que foi na fronteira entre Camarões e Nigéria que o rito surgiu, 

como também das incursões do catolicismo e contato com os índios.  

Grande destaque do Xambá está no ritmo musical, forte e frenético, 

similar às batidas do coco e do toré, conforme nos descreve Araújo (1964, p. 

43-44) em visita ao terreiro de Piaçabuçu: 

As filhas de santo entoam: 

 

Tainha deu, 
tainha abalo 
cadê a sereia 
que aqui não chegô. 
Rainha das águas 
que aqui não baxô. 
Iemanjá, pra que madô 
me chamá, ê? 
Iemanjá só fia 
Do loco do má, ê. 
É Iemanjá 
Ogum nasceu fia ê, 
ê Iemanjá 
pra que mandô me chamá. 
 
 

Outra filha de santo ovaciona: 

 

Dona Janaína 
princesa do má, 
 e do das água, 
de mamãe maitá. 
 
Dona Janaína (bis) (côro) 
o ke na ê o. 
Saia do má 
minha sereia, 
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saia do má, 
vamo brincá 
na areia. 
Sae do má 
sereia boa, 
saia do má 
vamo brincá 
na coroa. 
Sae do má 
sereia minha, 
sae do má, 
vamo brincá 
na linha. 

 
 

A seguir, algumas peças da Coleção Perseverança bastante comum nos 

rituais xambá e que estão referenciadas aos encantados. O caboclo, os três 

maracás e a lança são objetos que afirmam a presença de sígnos indígenas 

nos xangôs alagoanos invadidos, comprovando, mais uma vez, que não havia 

ritual puramente africano em Alagoas.  

O caboclo, robusto, de cocar e tanga e uma espécie de machado às 

mãos, tenta matar uma serpente que lhe morde o braço; o conjunto de 

maracás, instrumento musical idiofônico, confeccionado com folha de flandres 

e coberto de tinta escura e um outro maracá, de mesmo material, agora pintado 

de vermelho, cumpriam a função de atrair e espantar os espíritos; uma lança 

de ferro batido, símbolo direto da figura indígena, que segundo  Lins (1966), em 

Tambores da Ponta Grossa, cuja presença nos xangôs de Maceió, denunciava 

a influência do caboclo. 
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Figura 233 - Caboclo. Gesso e tinta óleo prata, 98 x 22 cm. 

Fonte: Acervo IHGAL. 
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Figura 234 - Dois maracás. Folha de flandres e tinta oléo preta. Peça maior: 59 x 60 cm; Peça 

menor: 35 x 29 cm. 
Fonte: Acervo IHGAL. 
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Figura 235 - Maracá. Folha de flandres e tinta óleo vermelha. 47 x 49 cm.  
Fonte: Acervo IHGAL. 
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Figura 236 - Lança cabocla. Ferro batido, 50 cm. 

Fonte: Acervo IHGAL. 
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Os cinco objetos de referência indígena apresentados reafirmam a 

complexidade de um ritual alimentado por grupos étnicos diversos, e destes, 

traços do credo que estão na base da identidade do artista da Coleção 

Perseverança e, consequentemente, na estética afro-alagoana. Esses 

elementos indígenas ainda existem, reverberam, reinvindicam e assumem um 

lugar primoroso nas memórias dos terreiros atuais.  

Disto, abrimos um parêntese e resumimos: não adianta procurar o 

mesmo candomblé de outros estados em Alagoas ou insistir que as batidas 

policiais, que se deram no terreiro de Tia Marcelina e de outros religiosos, 

foram exclusivamente por motivo político e o responsável tenha sido Euclides 

Malta, um frequentador que objetivava reeleger-se com as forças dos santos. O 

xangô de Alagoas foi perseguido e silenciado também por preconceito racial, 

por ser misto; e certamente, o discurso de Dantas (1988), em Vovó nagô e 

papai branco sobre as invasões em Sergipe, para o caso alagoano é um 

grande exemplo para entendermos o Quebra do Xangô além do viés político; e 

assim, a coleção num emaranhado assombroso.  

Seja o Ali Babá, Legba, vodum ou caboclo, ou em meio à imposição 

religiosa da igreja católica e a proibição da prática, foram nestes cenários que 

as casas de culto em Alagoas estruturaram-se e constituíram um xangô com 

características únicas, distantes até dos ritos pernambucanos de que tinham 

comparação. As peculiaridades condicionaram aos artistas de objetos 

afrorreligiosos a responsabilidade de criar uma estética que suprisse essa 

necessidade local. As nossas andanças, investigando as coleções de mesma 

temática, permitiram construir o argumento de que, apesar do pathos de 

algumas esculturas estarem próximos, não há como continuar afirmando que 

os objetos dos terreiros alagoanos vieram da África, trazidos por Salú. Cada 

coleção analisada tem um estilo específico, e as da Bahia, neste construto, são 

as que mais estão ligadas diretamente de um fazer africano, mas, mesmo 

assim, com certa incidência de produção local. 

A Coleção Perseverança é um grande arquivo repleto de memórias e 

quando mostra o xangô, de onde seus objetos tiveram origem, imediatamente 

denuncia não uma história de africanos em adoração aos orixás, mas, histórias 
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de negros e negras organizados, desprovidos de apoio, em plena consonância 

com as manifestações culturais, sejam as festas dos santos ou os carnavais; e 

são destas histórias, diversas, que nasce o artista que tanto procuramos. Neste 

sentido, pensemos que os santos católicos, o vodum Danh-Gbi, o caboclo, as 

referências malês e os diversos folguedos, constituem sua existência e sua 

produção híbrida seu documento de identidade.  

 
Figura 237 - Participantes do xangô-caboclo presos, 

fotografados na delegacia, ao lado de seus objetos. 1930. 
Fotografia do Instituto Médico Legal de Maceió. 

Fonte: FERNANDES, 1941. 

 

Pensemos que foi por este sincretismo, essa mistura que carrega 

liberdade e prisão, que esse mesmo artista revelou suas agruras, escondeu e 
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escancarou sentimentos, criou códigos e deixou pistas de momentos de 

alegrias e tristezas. 

Imaginemos, então, que a mão que bateu um atabaque e que rezou o 

Pai Nosso é a mesma mão que serrou uma madeira, pintou um santo, cortou 

uma flandres, bordou um oxê, levantou um estandarte de maracatu, que vestiu 

fantasia de carnaval, é também a mesma mão que sustentou o Bumba-meu-

boi, o pandeiro do Pastoril e a espada do Quilombo. A mão do artista da 

Coleção Perseverança é uma mão coletiva, híbrida, que carrega as marcas da 

emoção do sagrado, produzida nos ateliês chamados terreiros, criadora de 

uma estética (im)puramente afro-alagoana. 
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O ACABAMENTO 

O fim. 
É o começo. 
Dos vestígios que foram, que são e que serão. 
Das chamas que continuam, do cinza que resta. 
O começo. 
É outra história. 
Das mãos que bateram ilus e das que pincelaram o santo. 
Ainda há fogo, são outras memórias. 
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AS MARCAS DE UM ARTISTA  
OU OS ÚLTIMOS ESCRITOS PARA NUNCA ESQUECER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 238 - Artista esculpindo imagem de santo em 
madeira. Piaçabuçu, AL, sem data. Foto de Alceu 

Maynard. 
Fonte: ARAÚJO, 1964. 

 



Nas cinzas da Coleção Perseverança, a memória arde|495 

 

 

O princípio desta tese era claro, ir à busca da identidade do artista afro-

alagoano, o autor dos mais de 200 objetos da Coleção Perseverança. O 

caminho parecia-nos claro. Os documentos sobre a mesa chamavam-nos 

avidamente para revelar as incógnitas narrativas. Era o início de uma história 

que, aparentemente, estava ali, a estética afro-alagoana estava nela, o artista 

estava lá, era só juntar as peças do quebra-cabeça. 

Enganados pelo aparente, diante de nós se abriu uma fenda. Eram os 

objetos que insistiam em se descortinar e arder intensamente. Por vezes, 

pensamos em não nos queimar, mas quando nos enxergamos, já estávamos 

queimados e envolvidos pelos caminhos que foram aparecendo e que urgiam e 

se faziam necessários. Com as marcas do fogo, assim, prosseguimos.  

Deixamos o roteiro, a priori pensado sobre a metodologia da 

investigação iconológica, e passamos a ser conduzidos pelo próprio artista, um 

negro, conhecedor do solo massapê e das mais variadas paisagens que 

constituem a terra de Alagoas. Tiramos a fantasia de Sherlock Holmes. Foi aí 

que o olhar científico cruzou-se com as memórias do nosso artista. Aliás, as 

memórias tornaram-se o cunho metodológico. Memórias que sugeriram, 

apontaram a forma de ler, apresentaram o inverso das leituras enfadadas, 

presas a estereótipos que só escondiam ainda mais as chamas. O primeiro 

passo era soprar as cinzas, enxergar nuances de cores e formas. Era a 

estética afro-alagoana dando seus primeiros sinais. 

De um objeto, uma faísca. Assim, sob o comando do então artista, 

abanamos ainda mais cada objeto. Sua feitura se fez, suas memórias 

tornaram-se texturas, marcas e sensações inimagináveis. O emocional tomou-

nos muitas vezes e, neste sentido, o artista revelou-se. Apresentou-nos suas 

andanças, as pegadas deixadas nos Quilombos dos Palmares e as mãos que 

ergueram o estandarte do Maracatu de Chico Foguinho. 

 Mostrou-nos que a Coleção Perseverança estava além do Quebra do 

Xangô, evidenciando que a história canonizada nada mais era do que a das 

páginas policiais, dos noticiários que contribuíram com o silêncio dos 

atabaques. Disso, compreendemos que a história da Coleção Perseverança 

não é a do quebra-quebra, nem da Liga dos Republicanos, nem tão pouco de 
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Euclides Malta. Assim, o artista gritou. Tirou sua máscara e ratificou que os 

objetos que constituem a coleção salvaguarda do IHGAL é a sua história, a dos 

seus ancestrais, de Tia Marcelina a Bico Doce, dos nagôs, dos malês, dos 

voduns e dos caboclos. Narrativas repletas de paisagens de carnavais, festa de 

irmandades e muito batuque. 

Se assim podemos dizer, foi desse grito, por querer reescrever sua 

história, que o princípio dela se faz uma urgente mudança, a nomenclatura da 

coleção. Hoje, se perguntado sobre o que acha deste nome, Coleção 

Perseverança, certamente o artista não hesitaria em mudá-lo. Pois, apesar da 

boa vontade de Abelardo Duarte e Théo Brandão em homenagear a instituição 

que abrigou os objetos por anos, o artista não nos deixou esquecer que a 

Sociedade Perseverança foi conivente com o quebra dos terreiros, esteve do 

lado dos que atacaram o governador acusado de freqüentar a casa de Tia 

Marcelina, dos que sangraram religiosos, dos que queimaram santos, e mais, 

foi para o museu que a Sociedade tinha que “as bugingangas” foram levadas 

para servirem de troféu e testemunho para que as gerações futuras vissem o 

feito bravio da milícia que conseguiu fazer do silêncio do sagrado seu 

heroísmo.  

Não tem nada de Perseverança nos objetos dos terreiros silenciados. A 

história de ambas, coleção e Sociedade, é contraditória, andam por caminhos 

distintos. Enquanto uma velou pelo prazer sarcástico da devassa, a outra 

sofreu agruras, recebendo o título de objetos do mal. Portanto, é necessário 

esquecermos o Perseverança ou ressignificar seu sentido. Talvez, amenizando 

o obscuro, pensemos o Perseverança como ato de perseverar, o artista que 

teve perseverança e fôlego para imprimir o legado de uma vida complexa e 

repleta de sagrado em objetos que constituem sua identidade.  

A ressignificação também se faz presente no termo quebra, policialesco 

e basilado em invasões, espancamento, prisões e destruição. Não foi esse a 

quebra de onde o artista surgiu, nem sua produção poética. Como apresentado 

na abertura desta tese, há uma quebra negra além dessa quebra branca, uma 

que tem mais valor, imbuída de sentimentos e ações de civilidade e cuidado, 

que é capaz de nos transportar e sentir o cheiro da lagoa Mundaú, do barulho 
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das águas escuras, da rede de pesca quebrando-as, logo, do sururu fresco em 

sua concha negra azulada. A quebra do negro não carrega dor, nem 

imposição, nem toma para si a história dos brancos, de certo a da Quebra do 

Xangô; do contrário, é resistência, poesia e infinitude, nos saberes das crenças 

e dos símbolos, que se revelam e nos revelam um primoroso universo de 

beleza sacralizada. 

O artista se fez em seu ateliê, o terreiro, e embalado por canções que 

foram de Ali Babá a Legba construiu em etapas um objeto, a sua memória. 

Deixou claro que quem quisesse entender sua identidade teria que se 

aventurar pela leitura da coleção, calmamente, respeitando seus sinais. Em 

seis etapas, da ideia ao acabamento, vimos os objetos nascerem, era a 

metáfora da feitura, onde cada passo deveria ser visto entrelaçado com 

lembranças dos xangôs e fora deles. Foi neste momento que enxergamos as 

peculiaridades que o tornaram ser afro-alagoano, e de onde a estética 

assombrada teve suas premissas. 

O risco na boca de um santo e o furo de um abebê feitos com prego, as 

pinceladas grossas numa coroa, as linhas douradas de um signo num barrete, 

a reutilização de um cesto de ovos ou frutas para um adê, a costura de um 

jornal, a marca do sangue, as penas no topo do capacete, o óleo de dendê que 

banhou Ogum, os resíduos de cinzas nos pano de assentamento, as cores, os 

materiais, os grafismos e o cheiro dos rituais, era a estética nominada 

assombrada, estranha para alguns, mas, sem a pretensão de ser arte maior ou 

menor para o artista, era arte e sagrada. 

Sopradas as cinzas, o fogo estendeu-se. Cada peça revelou-se com 

cores e indícios que nos fizeram entender que as narrativas já consolidadas 

deixaram passar informações valiosas que mudariam algumas análises, o 

nome de um orixá, o significado de símbolos, e certamente, a marca das mãos 

do negro como autor da estética afrorreligiosa em Alagoas. Reafirmamos que 

não descartamos os teóricos que vieram antes de nós e se aventuraram sobre 

o mesmo objeto, entretanto, cientes de suas perspectivas, delas propomos 

uma espécie de “fuga”, permitindo com que os objetos falassem e apontassem 

os caminhos necessários. Caminhos outros. Continuamos na trilha. 
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Da fuga superficial, outro objetivo nos apareceu, aproximar as narrativas 

da gênese dos objetos às das histórias além da Quebra do Xangô. Assim, de 

Nina Rodrigues, Arthur Ramos e Mário Barata, os precursores a pontuar a 

produção negra no Brasil, o intento se fez em nós a levarmos Abelardo Duarte, 

Théo Brandão, Clarival do Prado Valladares, Mariano Carneiro da Cunha e 

Roberto Conduru às memórias do Quilombo dos Palmares, da Festa dos 

Mortos, dos Maracatus, Pastoris, Quilombos e Bumba-meu-boi, de Tia 

Marcelina, João Catarina, Bico Doce, Chico Foguinho, das pinturas do Mestre 

Zumba, da arte do sagrado, todos diretamente ligados ao artista afro-alagoano. 

A coleção se faz dessas e nestas memórias e tem sua estética enraizada na 

diversidade religiosa e étnica. É impossível falar de Coleção Perseverança, 

sem falar dos folguedos e da vida do artista além do terreiro. 

Aproximar a coleção dessas memórias foi, sem dúvida, um exercício 

árduo. Arrancá-la dos escombros, ainda das fogueiras que queimaram na noite 

de 1º de fevereiro de 1912; da sala da Sociedade Perseverança, quando serviu 

de troféu e, em seguida, abandonada no escuro de um porão; das vitrines do 

IHGAL, que insistem em rememorar, equivocadamente, a história da Operação 

Xangô como a única história; talvez tenha sido o principal objetivo desta tese, 

tomando este arrancar não como uma transformação abrupta que rompe com 

os fatos já consolidados, mas, o resgatar de histórias que se repetiam no 

mesmo ponto, a quebra de 1912, com metodologias fechadas em conceitos, 

que só limitavam nosso olhar sobre as peças. Eis aqui a razão para o 

descortinar do véu que cobria o artista. Era o pano que escondia os objetos, 

seu rosto, sua memória. 

Para melhor clareza, pensamos que não escrevemos uma nova história 

da Coleção Perseverança, nem a salvamos de uma história pérfida; do 

contrário, temos a convicção de que nossos esforços mostram o quanto ainda 

é preciso revelá-la em outras particularidades, dentre elas, identificar cada pai 

e mãe de santo perseguido, seu terreiro e as relações deste com os folguedos 

ou adentrar sobre os vestígios da diáspora de religiosos pós-quebra. 

Certamente, para quem se aventurar neste caminho, encontrará um profícuo 

cenário de fontes primárias ainda não analisadas. 
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Vejam esta tese como introdução, que não nega o antes e nem o depois. 

Ela revisitou, reajustou e tensionou o que o tempo insistiu esconder. Assim se 

fez, com o intuito de propor novas formas de ver, de sentir, de pensar e de 

narrar a Coleção Perseverança. 

Esta tese não negou a quebra do branco, contudo, colocou este episódio 

como mais um indício e não o princípio da história negra em Alagoas, tão 

pouco a que resume a estética afro-alagoana e nem a do artista de terreiro. O 

Quebra do Xangô promoveu a diáspora de religiosos, silenciou os ilus por 

anos, como nos confirmou Fernandes (1941), no que chamou de “xangô 

rezado baixo”. A quebra do branco perseguiu, prendeu por décadas o sagrado 

que outrora alentava os negros livres que jogados nas ruas, viram-se sem 

rumo, sem identidade. O Quebra do Xangô é preciso ser visto como mais uma 

página racista da história das teorias eugenistas que a todo custo tentaram e 

ainda tentam limpar a pele dos negros. A quebra do branco foi a personificação 

de uma sociedade alagoana doente e cruel. 

A Coleção Perseverança carrega a quebra de 1912, mas, vai além dele. 

Ela traduz a quebra do negro, miríade de sentimentos que reverberou em 

nossas andanças, entre arquivos visitados e signos identificados. Foi aí que a 

emoção novamente nos tomou. Foi difícil segurá-la em muitos dos momentos 

em que o distanciamento do pesquisador e fonte se fez necessário. A escrita 

precisava fluir e nós precisávamos seguir. Mantidos nos meandros que só se 

avultavam continuamos nos rastros, nas pegadas do artista que cada vez mais 

se apresentava e nos sinalizava outras possibilidades.  

Hoje, podemos ratificar que a coleção não é mais a mesma quando 

começamos esta tese. A máscara de flandres lhe foi tirada, tiramo-la. Não que 

esta tese tenha tido a pretensão de ser reducionista ou com o intento de 

esgotar o assunto. Isto seria impossível. Não! As leituras as quais fizemos, os 

debates e embates propostos, os apontamentos e as narrativas tecidas, são 

mais um portal, voltamos a dizer, que se abriu diante de nós, e foi nele que 

encontramos um artista em meio ao seu coletivo, os seus, o povo, os santos, 

gritando por detrás de uma flandres. 
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De máscara tirada, as peças foram-nos apresentadas. Lá o artista se 

fez. Revelou-se. Era um outro começo. Um convite para aventurarmos nas 

paisagens em que ele se construiu, onde produziu seu sagrado, compartilhou 

suas técnicas.  

Nesta tese, nosso olhar foi ampliado para além das esculturas. Temos a 

convicção de que fomos justos, de que os objetos contaram suas próprias 

memórias e entregaram seu autor, até então silenciado. Destarte, a pergunta 

que se abriu no início “quem é esse artista? se respondeu. Ele sempre esteve 

diante dos pesquisadores, nas entrelinhas, em cada peça analisada por 

Valladarres (1969), Duarte (1974), Lody (1985) e Andrade (2015). Ele, o artista 

afro-alagoano, era dúvida, uma hipótese que parecia não se responder. Era 

silêncio, constante, metáfora de cinza e escuridão. O artista sempre esteve lá, 

nas camadas de tintas, nas costuras, nos recortes de papel; eles, os que 

vieram antes de nós, é que não conseguiram ver. O porquê está tese já 

respondeu.  

Felizes somos em podermos afirmar que fomos ao encontro, ou melhor, 

desde o princípio, conduzidos por ele, o artista, da história de outra 

Perseverança. E assim, sem mais termos dúvidas da existência de um criador, 

levados a olhar novamente para as vitrines que abrigam as valiosas obras de 

arte assombrada, com vestígios de rituais, agora sem cinzas, com imagens que 

eternamente queimarão. 

Esperamos que quem leu esta tese tenha sido transportado para cada 

cena descrita, sentido a mesma emoção que sentimos quando muitas vezes o 

choro embargou e o bloqueio da escrita veio. Confessamos, eram as injustiças, 

as dores, as lutas que nos consumiam. Foram os choros de pais e mães de 

santos, o grito de Tia Marcelina diante de seu peji, o cheiro da fogueira que 

ardia. Foi impossível não rememorar o fatídico episódio. Mas também, dos 

muitos risos que saltaram de nós, cantando aos santos, dançando no Reisado 

e Quilombo, declamando poesias de Jorge de Lima e imaginando as mitologias 

narradas por Prandi (2001) e Thompson (2011). Foram os momentos em que o 

artista mostrou-nos sua identidade. 
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Inundou-nos o choro feliz saber que Tia Marcelina, negra da Costa, foi 

um baluarte para a sobrevivência dos xangôs. Se hoje podemos compartilhar 

um pouco dessa história, é graças a ela e aos seus ancestrais, que nos 

possibilitaram o caminho. Marcelina e a Coleção Perseverança são espírito e 

alma, a mais completa definição do ato de perseverar; este seria o sentido que 

ela também desejaria para o conjunto expositivo aqui analisado. Aquelas seis 

vitrines do IHGAL guardam sua história, a que foi arrancada do seu recinto. As 

peças que em maioria, levadas para a sede da Liga, contêm suas impressões, 

seu suor, seu sangue. É possível ainda ouvirmos Marcelina, vendo o fogo 

consumir seus pertences, clamando por Xangô: “êio, cabecinha!”. 

Não podemos esquecer-nos de Tio Salú e Mestre Zumba. Ambos, com 

Marcelina, deram sentido à construção da narrativa. Foram as linhas 

necessárias e que faltavam para que as histórias fossem  visualizadas e 

revistas. Salú, o famoso “pae”, tipificado pelo cruel Jornal de Alagoas, foi o 

elemento de onde veio as características dos voduns nos xangôs alagoanos, 

particularmente a cobra Danh Gbi. Zumba, apesar de ter nascido anos depois 

do episódio de 1912, sentiu o clima das perseguições e vivenciou de perto os 

rituais. Ressaltamos que suas pinturas, dispostas ao longo da tese, foram, de 

fato, os documentos essenciais para que a escrita ganhasse cor. Nele, no 

negro Zumba, vimos os folguedos e a religiosidade que condicionam a 

existência da Perseverança e a ênfase que deu sentido a este trabalho, a 

história além do quebra-quebra. Em suas telas, vimos um xangô interligado 

com o colorido do carnaval e dos maracatus, um povo que, apesar da dor, 

escancarava o sorriso e trasformava o banzo em força.  

E foi nos aproximando dos vestígios dos terreiros que a estética 

assombrada foi se descortinando. A princípio, os materiais que nos pareciam 

estranhos confirmaram que a essência e a potência criativa do artista só faziam 

sentido se estas camadas estranhas fossem lidas conjuntamente. Pensemos 

que a condição do estranhamento é o que faz a Coleção Perseverança ser 

arte, uma estética carregada de magia, independentemente da funcionalidade, 

e até mesmo por seus objetos, após serem ressignificados numa sala museal, 

continuarem mantendo vivo aquilo que um dia tentaram apagar. 
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Dar um ponto final para esta tese, não foi tarefa fácil, ao tempo em que o 

obscurantismo e um céu acinzentado nos cobre. Um momento em que histórias 

de quebra-quebra contra os terreiros se repetem em todo o país todos os dias. 

Onde vidas negras continuam bradando para não serem dizimadas, pedindo 

direitos, não maiores, mais um reparo na história que tende até hoje a 

segregação. 

É preciso pôr um fim na quebra do branco. E um começo necessário 

para que este quebrar seja substituído pelas memórias de homens e mulheres 

negras que resistem e gritam por liberdade desde à escravidão, é começarmos 

reescrevendo as histórias, tirando os clichês e o estereótipos que deturpam o 

brio daqueles que merecem nossa admiração. A mão afro-alagoana é uma 

delas, foi negada e reduzida à feitura do mal.  

Aqui é o início do fim. A última etapa do ofício de nosso artista. O final 

onde ele não mais tece suas memórias. Ele as ajusta, com o intento de 

reafirmar sua(s) identidade(s) e as histórias que pairam os objetos que 

surgiram de suas mãos. O artista da Coleção Perseverança tem nome, chama-

se criatividade sagrada, é afro-alagoano, de identidade diversa, de mãos e 

traços únicos. 

É o fim desta narrativa. De um trabalho construído sobre uma coleção 

vista nos escombros e nas fogueiras da Quebra de 1912. De peças que 

continuam a reverberar memórias, silêncios, como imagens em chama, 

ardendo há mais de um século. O fim de um ciclo, de um recorte, de uma 

pergunta. É também introdução. O princípio de histórias outras que se abriram 

ao longo dessa jornada. 

Aqui, damos o nosso último sopro, mais leve, sabendo que ainda há 

muitas cinzas a serem removidas. O fogo sobe e o que outrora era pergunta, 

agora se torna afirmação: Vês que continuo a queimar! 
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Agô, Kaô Kabecilê! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nas cinzas da Coleção Perseverança, a memória arde|504 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERÊNCIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Nas cinzas da Coleção Perseverança, a memória arde|505 

 

 

AFRO-MEMÓRIA DIGITAL. Sobre Arthur Ramos. Disponível em: 
 http://culturadigital.br/arthurramos/sobre-arthur-ramos/. Acesso em: 09 jul. 
2019. 
 
AGASSIZ, Luiz; ELIZABETH, Cary. Viagem ao Brasil: 1865-1866. Belo 
Horizonte: Livraria Itatiaia Editora, 1975. 

ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. Fragmentos do discurso cultural: 
por uma análise crítica do discurso sobre a cultura no Brasil. In: Teorias e 
políticas da cultura: visões multidisciplinares. Salvador: EDUFBA, 2007. p. 
13-23. 

ALCÂNTARA, Vitória. Cem anos de solidão. In: Revista Graciliano. n. 13. 
2012, p. 18-33. 

ALCORÃO SAGRADO. Versão portuguesa diretamente do árabe. Samir El 
Hayek (Trad.). São Paulo: Tangará, 1975. 

ALMEIDA, Anderson Diego da S. Narrativa imagética da Coleção 
Perseverança: um conceito de etnodesign. Maceió: Fapeal: Imprensa Oficial 
Graciliano Ramos, 2018. 

ALMEIDA, Carolina Cabral Ribeiro de. Da polícia ao museu: a formação da 
coleção Africana do Museu Nacional na última década da escravidão. 
Dissertação de Mestrado. Programa de Pós Graduação em História, Rio de 
Janeiro, 2017. Disponível em: http://www.historia.uff.br/stricto/td/2112.pdf. 
Acesso em 20. jun. 2019. 

ALMEIDA, Luiz Sávio de. Uma lembrança de amor para Tia Marcelina. In: 
Revista do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas/UFAL. Maceió, 
n. 2, jul./dez. 1987. 

______. Meu velho diário e a macumba em Alagoas. In: Ensaios sobre 
Alagoas. 2014. Disponível em: 
 http://luizsaviodealmeida.blogspot.com/2014/06/luiz-savio-de-almeida-meu-
velho-diario_7.html. Acesso em: 20 mar. 2019. 
 
______; CABRAL; Otávio; ARAÚJO, Zezito; (Orgs.). O negro e a construção 
do carnaval no Nordeste. Maceió: Edufal, 2003. 

ALMEIDA, Maria Inez Couto de. Cultura Iorubá: costumes e tradições. Rio de  
Janeiro: Dialogarts, 2006.  
 
ANDRADE, Fernando A. Gomes de. Legba: a guerra contra o xangô em 1912. 
Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2015. 

ARAÚJO, Alceu Maynard. Ritos, sabenças, linguagem, artes e técnicas. 
Coleção Folclore Nacional, v. 3. São Paulo: Edições Melhoramentos, 1964. 



Nas cinzas da Coleção Perseverança, a memória arde|506 

 

 

ARAÚJO, Emanoel. Negras memórias, o imaginário luso-brasileiro e a herança 
da escravidão. In: Estudos Avançados. v. 18, n. 50. São Paulo, jan./abr. 2004. 
Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
40142004000100021. Acesso em: 10 Mar. 2020. 
 
ASSMANN, Aleida. Espaços da recordação: formas e transformações da 
memória cultural. Paulo Soethe (Trad.). Campinas, SP: Editora da Unicamp, 
2011. 

ASSMANN, Jan. Communicative and cultural memory. In: Cultural memory 
studies: an international and interdisciplinary. Berlin: Walter de Gruyter, 2008, 
p. 109-119. 

BANDEIRA, Julio; LAGO, Pedro Corrêa do. Debret e o Brasil: obra completa 
1816-1831. Rio de Janeiro: Capivara, 2017. 

BARATA. Mário. Arte negra. In: Revista da Semana. Rio de Janeiro, v. 34, p. 
16-17, 1941. 

BARRETO, Paulo (João do Rio). As religiões no Rio. Rio de Janeiro: 
Organizações Simões, 1951. 

BARROS, Francisco Reinaldo Amorim de. Manuel Gomes Ribeiro: Barão de 
Traipu. In: ABC das Alagoas: dicionário bibliográfico, histórico e geográfico 
das Alagoas. v. 2. Brasília: Senado Federal, 2005. 

BASTIDE, Roger. Ensaio de uma estética afro-brasileira. In: Impressões do 
Brasil. Fraya Frehse, Samuel Titan Jr. (Org.). São Paulo: Imprensa Oficial do 
Estado de São Paulo, 2011, p. 93-121. 

BASTIDE, Roger. As religiões africanas no Brasil: contribuição a uma 
sociologia das interpretações de civilizações. São Paulo: Livraria Pioneira 
Editora; EDUSP, 1971. 

BEZERRA, Edson. Manifesto sururu: por uma antropofagia das coisas 
alagoanas. Maceió: Viva Editora, 2014. 

______. Manifesto Sururu. In: Jornal Tribuna. Maceió, 12 set. 2004, p. 5-6. 

BÍBLIA, A. T. Deuteronômios. In: Bíblia sagrada.  José Simão (Trad.). São 
Paulo: Sociedade Bíblica de Aparecida, 2008. 

BÍBLIA, A.T. Números. In: Bíblia sagrada.  José Simão (Trad.). São Paulo: 
Sociedade Bíblica de Aparecida, 2008. 

BÍBLIA, A. T. Salmos. In: Bíblia sagrada.  José Simão (Trad.). São Paulo: 
Sociedade Bíblica de Aparecida, 2008. 



Nas cinzas da Coleção Perseverança, a memória arde|507 

 

 

BLYGHER, Edu. Alagoas pitoresca. Maceió: Imprensa Oficial, 1951. 

BOURRIAUD, Nicolas. Estética relacional. Denise Bottmann (Trad.). São 
Paulo: Martins Fontes, 2009. 
 
BRANDÃO, Alfredo. Viçosa de Alagoas: o município e a cidade (notas 
históricas, geographicas e arqueológicas). Recife: Imprensa Industrial, 1914, 
p.95-99. 
 
______. Os negros na história das Alagoas. In: Estudos Afro-brasileiros. 
Recife: Editora Massangana, 1988, p. 55-91. 

______. Os negros na história das Alagoas. In: Trabalhos apresentados ao 1º 
Congresso Afro-Brasileiro reunido no Recife em 1934. Rio de Janeiro: Ariel, 
1935. 

BRANDÃO, Octávio. Combates e batalhas: memórias. v. 1. São Paulo: Alfa-
Ômega, 1978. 
 
BRANDÃO, Moreno. História de Alagoas. Maceió: SERGASA, 1909. 

BRANDÃO, Théo. Folguedos Natalinos. Maceió: Sergasa, 1973. 

BRAGA, Teodoro. Artistas pintores no Brasil. São Paulo: São Paulo Editora 
Limitada, 1942. 
 
BRASIL. Código Criminal do Império do Brasil. Lei de 16 de dezembro de 
1830. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM-16-12-
1830.htm>. Acesso em: 20 jun. 2019. 

BRASIL. Código Penal. Decreto nº 847, de 11 de outubro de 1890. Disponível 
em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-847-11-
outubro-1890-503086-publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em: 20 jun. 2019. 

BROWN, Peter. El culto a lós santos: su desarrollo y su función en el 
cristianismo latino.  Salamanca: Ediciones Sígueme, 2018. 
 
CARNEIRO, Edison. Religiões negras: notas de etnografia religiosa/negro 
bantos: notas de etnografia religiosa e de folclore. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1936. 
 
CASTRO, Yeda Pessoa de. De como Legba tornou-se interlocutor dos deuses 
e dos homens. In: Pós - Ciências Sociais. São Luís, v. 1, n, 2, 2004. 
Disponível em: 
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/rpcsoc/article/view/210. 
Acesso em: 05 jun. 2020. 
 
CASTRO, Tainá Menezes. Nação Xambá: identidade negra, tradição religiosa e 
estratégias de difusão da sua cultuta. In: Anais do XXVIII Congresso da 



Nas cinzas da Coleção Perseverança, a memória arde|508 

 

 

Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música, 2018, p. 1-
9. Disponível em: 
https://www.anppom.com.br/congressos/index.php/28anppom/manaus2018/pap
er/view/5434/1883. Acesso em: 20 jun. 2020. 
 
CAVALCANTI, Bruno César; BARROS, Raquel Rocha de Almeida. Maceió, 
cidade negra: diversidade e distribuição espacial das manifestações, bens e 
serviços afro-brasileiros. CAVALCANTI, Bruno César; FERNANDES, Clara 
Suassuna; BARROS, Raquel Rocha de Almeida. (Orgs.). In: Kulé-Kule: 
Afroatitudes. Maceió: Edufal, 2007, p. 63-74. 
 
______. As bantas coisas de Alagoas: cultura negra, passado e presente. In: 
Gazeta de Alagoas. Caderno Saber. Maceió, 4 fev. 2006. 
 
______. Bons e sacudidos: o carnaval negro e seus impasses em Maceió. In: 
Kulé Kulé: visibilidades negras. Maceió: Edufal, 2006, p. 26-40. 
 
CAVALCANTI, Povina. Memórias: volta à infância. Rio de Janeiro: Instituto 
Nacional do Livro, 1972. 

CONDURU, Roberto. Entre a academia e o terreiro: teoria da arte, religiões 
afrodescendentes e arte no Brasil. In: Entre territórios: Anais do 19º Encontro 
da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas. Cachoeira: 
ANPAP, EDUFBA, 2010. Disponível em: 
http://www.anpap.org.br/anais/2010/pdf/chtca/roberto_luis_torres_conduru.pdf. 
Acesso em: 10 mai. 2019. 

______. Negerplastik de Carl Einstein, aqui e agora. In: Negerplastik: 
escultura negra. Fernando Scheibe, Inês de Araújo (Trad.). Florianópolis: Ed. 
da UFSC, 2011, p. 291-300. 

______. Arte afro-brasileira. Belo Horizonte: C/Arte, 2007. 

______. Esse “troço” é arte? Religiões afro-brasileiras, cultura material e crítica. 
In: MODOS - Revista de História da Arte. Campinas, v. 3, n. 3, p.98-114, set. 
2019. Disponível em: 
https://www.publionline.iar.unicamp.br/index.php/mod/article/view/4309. Acesso 
em: 20 jan. 2020. 
 
CORRÊA, Alexandre Fernandes. Um museu mefistofélico: museologização da 
magia negra no primeiro tombamento etnográfico no Brasil. In: Textos 
escolhidos de cultura e arte popular. v. 11, n. 1, 2014. Disponível em: 
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/tecap/article/view/16234. Acesso 
em: 10 ago. 2019. 

COSTA, Valéria Gomes. É do dendê!: histórias e memórias urbanas da nação 
Xambá no Recife (1950-1992).  São Paulo: Annablume, 2009. 
 



Nas cinzas da Coleção Perseverança, a memória arde|509 

 

 

CRAVO Junior, Mario. Exu para Jorge Amado. 1993. Disponível em: 
https://floresemcasa.blogspot.com/2011/07/exu-para-jorge-amado.html. Acesso 
em: 8 ago. 2018. 

CUNHA, Mariano C. da. Arte Afro-Brasileira. In: História Geral da Arte. 
ZANNINI, Walter; São Paulo: Inst. Moreira Sales, 1983, p. 973-1033. 

DANTAS, Beatriz Góis. Vovó nagô e papai branco: usos e abusos da África 
no Brasil. Rio de Janeiro: Graal, 1988. 

DANTAS, Carmén Lúcia. Zumba: uma vida cheia de estrelas. In: Catálogo da 
exposição Zumba: um pintor negro para o Brasil. Maceió: Paz Comunicação 
Estratégica, 2012. 

DIDI-HUBERMAN, Georges. A imagem queima. Helano Ribeiro (Trad.). 
Curitiba: Medusa, 2018. 

______. Cascas. André Telles (Trad.). São Paulo: Editora 34, 2017. 

______. A imagem sobrevivente: história da arte e tempo dos fantasmas 
segundo Aby Warburg. Vera Ribeiro (trad.). Rio de Janeiro: Contraponto, 2013. 

DIÉGUES JÚNIOR, Manuel. O banguê nas Alagoas: traços da influência do 
sistema econômico do engenho de açúcar na vida e na cultura regional. 
Maceió: Edufal, 2002. 

DUARTE, Abelardo. Folclore negro das Alagoas. Maceió: Universidade 
Federal de Alagoas, Departamento de Assuntos Culturais, 1974. 

______. Folclore negro das Alagoas: áreas da cana-de-açúcar: pesquisa e 
interpretação. 2 ed. Maceió: EDUFAL, 2010. 

______. Negros mulçumanos em Alagoas nas Alagoas: os malês. Maceió: 
Edições Caeté, 1958. 

EINSTEIN, Carl. Negerplastik: escultura africana. Fernando Scheibe, Inês de 
Araújo (Trad.). Florianópolis: Ed. UFSC, 2011. 

ELIADE, Mircea. O sagrado e o profano: a essência das religiões. Rogério 
Fernandes (Trad.). São Paulo: Martins Fontes, 1992. 

ETNOGRAFIA E ARTE TRIBAL.  Nkisi Nkondi Bakongo, Congo, séc. XIX. 
Disponível em: https://www.catawiki.pt/l/19586943-nkisi-nkondi-bakongo-congo. 
 Acesso em: 12 out. 2019. 
 
FERNANDES, Gonçalves. O sincretismo religioso no Brasil. São Paulo: Guaíra, 
1941. 



Nas cinzas da Coleção Perseverança, a memória arde|510 

 

 

FERNANDES, Orlandino S. O despertar da terra. In: Arte, adorno, design e 
tecnologia no tempo da escravidão. São Paulo: Museu Afro Brasil, 2013, p. 
96. 

FERREIRA, Ana Laura L. A Jurema entre a igreja, Dona Irene e a Rainha do 
Mar. In: Kulú-Kulé: religiões afro-brasileiras. Maceió: EDUFAL, 2008. 

FIGUEIREIDO, Aldrin Moura de. O mais alto som do silêncio: memória e 
história do Xangô alagoano. In: Afro-Ásia. 2014, n. 39, p. 315-319. Disponível 
em: https://portalseer.ufba.br/index.php/afroasia/article/view/21324. Acesso em: 
20 jan. 2019. 
 
FISCHER, Eberhard. Künstler der Dan, die Bildhauer Tame, Si, Tompieme, und 
Sõn: ihr Wesen und Werk. In: Baessler Archiv. Neue Folge, v. 10, 1963, p. 
209-210. 

FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. Luiz Felipe Baeta Neves 
(Trad.). Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008. 

FREYRE, Gilberto. Casa-grande & senzala: formação da família brasileira 
sobre o regime da economia patriarcal. 47. ed. rev. São Paulo: Global, 2003. 

______. Nordeste: aspectos da influência da cana sobre a vida e a paisagem 
do Nordeste do Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio, 1937. 

GELL, Alfred. A rede de Vogel: armadilhas como obras de arte e obras de arte 
como armadilhas. In: Arte & Ensaios, Rio de Janeiro, Programa de Pós-
Graduação em artes Visuais da EBA/UFRJ, ano VIII, n. 8, 2001. Disponível em: 
https://atrevidas.milharal.org/files/2019/09/GELL-Alfred.-A-rede-de-Vogel.-
Armadilhas-como-obras-de-arte.pdf. Acesso em: 18 fev. 2020. 

GIRÃO, Valdelice Carneiro. Arthur Ramos e sua coleção. Fortaleza: UFCE, 
Imprensa Universitária, 1983. 

GOMBRICH, Ernst H. Aby Warburg: una biografía intelectual. Madrid: Alianza 
Editorial, 1992. 

GONÇALVES, José Reginaldo Santos. A magia dos objetos: museus, memória 
e história. In: História, memória e patrimônio. Maringá: Eduem, 2009, p. 65-
75. 

HALBWACHS, Maurice. A Memória Coletiva. São Paulo: Vértice, 1990. 

HOOKS, Bell. Talking back: thinking feminist, talking black. Boston: South End 
Press, 1989. 



Nas cinzas da Coleção Perseverança, a memória arde|511 

 

 

KILEUY, Odé; OXAGUIÃ, Vera. O candomblé bem explicado: nações bantu, 
iorubá e fon. Marcelo Barros (Org.). Rio de Janeiro: Pallas, 2009. 

KILOMBA, Grada. Memórias da plantação: episódios de racismo cotidiano. 
Jess Oliveira (Trad.). Rio de Janeiro: Cobogó, 2019. 

KRAEMER, Joel L. Humanism in the renaissance of islam: the cultural 
revival the buyid age. Leiden, Netherlands: E. J, Brill, 1992. 

LAGO, Pedro; LAGO, Bia Corrêa do. Coleção Princesa Isabel: fotografias do 
século XIX. Rio de Janeiro: Capivara, 2013. 

LANDES, Ruth.  A cidade das mulheres. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2002. 

LEITE, José Roberto Teixeira. Dicionário crítico da pintura no Brasil: Rio de 
Janeiro: Artlivre, 1988. 
 
LEITE, José Roberto Teixeira. Pintores Negros dos Oitocentos. São Paulo. 
MWM Motores Diesel Ltda./Indústria Freios Knorr Ltda., 1988. 

LEMOS, Carlos A. C.; SILVA, Vagner G. da. A divina inspiração sagrada e 
religiosa: sincretismos. São Paulo: Museu Afro Brasil, 2008. 

______. Índios e negros. In: A divina inspiração sagrada e religiosa: 
sincretismos. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo: Museu 
Afro Brasil, 2008, p. 111-115. 

LESSA, Golbery. Oligarquia Malta e o começo da República em Alagoas. 
Maceió, 2011. In: Alagoanidades 21. Disponível em: 
http://pcbalagoas.blogspot.com/2011/08/partir-de-1900-o-governador-
alagoano.html. Acesso em: 01 abr. 2019. 
 
Lima Júnior, Félix. Maceió de outrora. v. 1. Maceió: Arquivo Público de 
Alagoas, 1976. 
 
______. Maceió de outrora. v. 2. Maceió: EDUFAL, 2001. 

LIMA, Jorge. Olá, negro. In: Poemas negros. Rio de Janeiro: Alfaguara, 2016, 
p. 106-108. 

______. Xangô. In: Poemas negros. Rio de Janeiro: Alfaguara, 2016, p. 82-85. 

______. Calunga. ed. 4, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997. 

LINDOSO, Dirceu. A interpretação da província: estudo da cultura alagoana. 
Maceió: EDUFAL, 2005. 

______. A razão quilombola: estudo em torno do conceito quilombola de 
nação etnográfica. Maceió: Edufal, 2011. 



Nas cinzas da Coleção Perseverança, a memória arde|512 

 

 

______. A propósito de um manifesto. In: Manifesto sururu: por uma 
antropofagia das coisas alagoanas. Maceió: Viva Editora, 2014, p. 13-21. 
 
LINS, Lindalvo. Tambores da Ponta Grossa. Maceió: Departamento Estadual 
de Cultura, 1966. 
 
LODY, Raul. O negro no museu brasileiro: construindo identidades. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 2005. 
 
LOPES, Nei. Bantos, malês e identidade negra. Belo Horizonte: Autêntica 
Editora, 2011. 

LOVEJOY, Paul E. Jihad e escravidão: as origens dos escravos muçulmanos 
da Bahia. In: Topoi. Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, 2000. Disponível em: 
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2237-
101X2000000100011. Acesso em: 11 mai. 2020. 
 
LÜHNING, Angela. Acabe com este Santo, que Pedrito vem aí... . In: Dossiê 
povo negro: 300 anos. Revista USP, São Paulo, n. 28, 1995-1996, p. 194-220. 

MACIEL, Osvaldo Batista Acioly. A Perseverança dos Caixeiros: o 
mutualismo dos trabalhadores do comércio em Maceió (1879-1917). Tese de 
Doutorado. Programa de Pós-Graduação em História (UFPE). Recife: UFPE, 
2011. 
 
MACIEL, Pedro Nolasco. Traços e troças: crônica vermelha, leitura quente. 
Fortaleza: Armazém da Cultura, 2013. 
 
MACHADO, José Pedro. Dicionário etimológico da Língua Portuguesa, v. 5, 
ed. 4, Lisboa: Livros Horizonte, 1987. 
 
MAGGIE, Yvonne. Os objetos da feitiçaria ontem e hoje. In: CRISOL: 
pesquisas em humanidades e estudos culturais. Rio de Janeiro, 2008. 
Disponível em: http://gpeculturais.blogspot.com.br/2008/11/os-objetos-da-
feiticaria-ontem-e-hoje.html. Acesso em: 17 fev. 2020. 

______. Medo do feitiço: relações entre magia e poder no Brasil. Rio de 
Janeiro: Arquivo Nacional, 1992. 

MAUPOIL, Bernard. A adivinhação na antiga Costa dos Escravos. Carlos 
Eugênio Marcondes de Moura (Trad.) São Paulo: Edusp, 2017. 
 
MARQUES, Danilo Luiz. Sob a sombra de Palmares: escravidão, memória na 
Alagoas oitocentista. Tese (Doutorado em História Social). Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2018. 
 
MARTINS, Mireile Silva; MOITA, Júlia Francisca Gomes Simões. Formas de 
silenciamento do colonialismo e epistemicídio: apontamentos para o debate. In: 



Nas cinzas da Coleção Perseverança, a memória arde|513 

 

 

Anais da VI Semana de História do Pontal – Sociedade, Cultura e 
Patrimônio. 2018. P. 1-11. Disponível em: http://www.eventos.ufu.br/shp-2018. 
Acesso em: 20 jan. 2021. 
 
MBEMBE, Achille. Crítica da razão negra. Sebastião Nascimento (Trad.). São 
Paulo: n-1 edições, 2018. 

MCNAUGHTON, Patrick. Introdution. In: Surfaces: color, substances, and ritual 
applications on African sculpture. Bloomington: Indiana University Press, 2009, 
p.1-10. 

MEDEIROS, José. Candomblé. Rio de Janeiro: Edições O Cruzeiro, 1957. 

MORAES FILHO, Mello. Festas e tradições populares do Brasil. Rio de 
Janeiro: F. Briquete, 1901. 
 
MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de. A travessia da calunga grande: três 
séculos de imagens sobre o negro no Brasil (1637-1899). São Paulo: Edusp, 
2012. 
 
MUSEU NACIONAL DE BELAS ARTES – BRASIL. In: Caderno educativo: 
São Sebastião no acervo do MNBA. Rio de Janeiro, 2016, p. 24. 
 
NASCIMENTO, Moroni Laurindo. As representações de Tia Marcelina: uma luta 
entre classificações. In: Kulé Kulé – Publicação do Núcleo de Estudos Afro-
Brasileiros, NRAB/UFAL, Maceió: EDUFAL, 2008. 

Ni L’Órun, Ifá. Por que Shangô se fundamenta com Oguê? 2019. Disponível 
em:< http://ifanilorun.com.br/?page_id=801>. Acesso em: 16 set. 2019. 

PAUDRAT, Jean-Louis. The negative reception of the art of the traditional 
societies of Africa. In: WICHMANN, Siegfried (Org.). Word cultures and 
modern art. Munique: Bruckmann Publishers, 1972. p. 252-254. 

PARÉS, Luis Nicolau. A formação do candomblé: história e ritual da nação 
jeje na Bahia. Campinas: Editora da Unicamp, 2018. 
 
POLLAK, Michael. Memória, esquecimento, silêncio. In: Estudos históricos, 
Rio de Janeiro, v. 2, n. 3, 1989, p. 5-15. Disponível em: 
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2278/1417. Acesso 
em: 15 jan. 2020. 
 
PRANDI, Reginaldo. Mitologia dos orixás. São Paulo: Companhia das Letras, 
2001. 

______. Exu, de mensageiro a diabo: sincretismo católico e demonização do 
orixá Exu. In: Revista USP, São Paulo, n. 50, p. 46-65, 2001. Disponível em:< 



Nas cinzas da Coleção Perseverança, a memória arde|514 

 

 

http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/35275/37995. Acesso em: 29 abr. 
2020. 

PRICE, Sally. Arte primitiva em centros civilizados. Inês Alfano (Trad.). Rio 
de Janeiro: Editora UFRJ, 2000. 

QUERINO, Manuel. A raça africana e seus costumes. Salvador: Livraria 
Progresso Editora, 1955. 

______. Candomblé de caboclo. In: Costumes africanos no Brasil. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 1938. 

RABELO, Miriam C., ARAGÃO, Ricardo. Caboclos e orixás no terreiro: modos 
de conexão e possibilidades de simbiose. In: Religião & Sociedade, v. 38, 
jan/abr.,2018. Disponível em: 
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-
85872018000100084&lng=pt&tlng=pt. Acesso em: 20 jun. 2020. 

RAFAEL, Ulisses Neves. Xangô rezado baixo: religião e política na Primeira 
República. São Cristóvão: Editora UFS; Maceió: Edufal, 2012. 

RAMOS, Arthur. Arte negra no Brasil. In: A mão afro-brasileira: o significado 
da contribuição artística e histórica. Emanoel Araújo (Org.). 2. ed. revista e 
ampliada. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo: Museu Afro 
Brasil, 2010. p. 247-459. 
 
______. O negro brasileiro: etnografia religiosa. São Paulo: Companhia 
Editora Nacional, 1940. 

______. Introdução à Antropologia Brasileira. v. 1,  ed. 2. Rio de Janeiro: 
Casa do Estudante do Brasil, 1951. 

______. O folclore negro do Brasil: demopsicologia e psicanálise. Ed. 3. São 
Paulo: WMF Martins Fontes, 2007. 

______. Introdução. In: Nunes Pereira. A Casa das Minas: contribuição ao 
estudo das sobrevivências daomeianas no Brasil. Publicações da Sociedade 
Brasileira de Antropologia e Etnologia, Rio de Janeiro,1947, v. 1, p. 5-14. 
 
REIS, João José. Rebelião escrava no Brasil: a história do levante dos malês 
em 1835. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. 
 
RIBEIRO JUNIOR, Ademir. Parafernália das mães-ancestrais: as máscaras 
gueledé, os edan ogboni e a construção do imaginário sobre as “sociedades 
secretas” africanas no Recôncavo Baiano. São Paulo, 2008. 159 f. Dissertação 
(Mestrado em Arqueologia) – Museu de Arqueologia e Etnologia, Universidade 
de São Paulo. 



Nas cinzas da Coleção Perseverança, a memória arde|515 

 

 

RIBEIRO, René. Pai Rosendo faz uma ialorixá. In: O Cruzeiro, nov. 1949, p. 
51- 63. 
 
ROCHA, José Maria Tenório. Théo Brandão: mestre do folclore brasileiro. 
Maceió: EDUFAL, 1988. 

RODRIGUES, Nina. Os africanos no Brasil. Ed 6. São Paulo: Ed. Nacional; 
Brasília: Ed. Universidade de Brasília, 1982. 

______. O Animismo Fetichista dos Negros Bahianos. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 1935. 

SAIA, Luiz. Escultura popular brasileira. São Paulo: Edições Gaveta, 1944. 

SALUM, Marta Heloisa Leuba. Estilos de esculturas em peregrinação: marcas 
de um Brasil africano ou de uma África brasileira em objetos de coleção. In: 
Textos escolhidos de cultura e arte populares. Rio de Janeiro, v. 11, n. 1, 
maio, 2014, p. 9-32. 

______. Vistas sobre a arte africana no Brasil: lampejos na pista da autoria 
oculta de objetos afro-brasileiros em museus. In: Anais do Museu Paulista. v. 
25, n. 2, 2017, p. 163-201. Disponível em: 
https://www.revistas.usp.br/anaismp/article/view/139694. Aesso em: 2 jan. 
2020. 

SALUM, Beatriz Seixas. Capanga. In: AfroBrasil7C. 2010. Disponível em: 
 http://afrobrasil7c.blogspot.com/2010/05/capanga.html. Acesso em: 20 set. 
2019. 
 
SAM-LA ROSE, Jacob. Poetry. In: Sable: the Literature Magazine for writers, 
Winter 2002, p. 60. 

SANSI, Roger. Feitiço e fetiche no Atlântico moderno. In: Revista de 
Antropologia, São Paulo, USP, 2008, v. 51, n. 1. Disponível em: 
file:///C:/Users/LG/Downloads/27303-Texto%20do%20artigo-31766-1-10-
20120623.pdf. Acesso em: 27 fev. 2020. 
 
SANT’ANNA, Affonso Romano de. Artificação: problemas e soluções. São 
Paulo: Editora Unesp, 2017. 

SANTOS, Irinéia M. Franco dos. De quilombos e de xangôs: cultura, religião e 
religiosidade em Alagoas (1870-1911). In: Mneme: Revista de humanidades. v. 
15, n. 34, 2014, p. 83-121. Disponível em: 
https://periodicos.ufrn.br/mneme/article/view/5418. Acesso em: 10 mai. 2020. 
 
SANTOS, Juana Albein dos. Os nàgôs e a morte: pàde, asèsè e o culto Égun 
na Bahia. Petrópolis: Vozes, 2012. 



Nas cinzas da Coleção Perseverança, a memória arde|516 

 

 

SANTOS, Vanicléia Silva. As bolsas de mandinga no universo atlântico, 
século XVIII. 2008. Tese (Doutorado em História Social) - Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2008. 

SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e 
questão racial no Brasil (1870-1930). São Paulo: Companhia das Letras, 1993. 

______. O som do silêncio: sobre interditos e não ditos nos arquivos quando o 
tema é escravidão ou escorre para o racismo. In: Caderno AEL, v. 17, n. 29, 
2010. Disponível em: file:///C:/Users/LG/Downloads/2597)-
Texto%20do%20artigo-6851-1-10-20161122.pdf. Acesso em: 28 jan. 2020. 

SELA, Eneida Maria Mercadante. Modos de ser, modos de ver: viajantes 
europeus e escravos africanos no Rio de Janeiro (1808-1850). Campinas, SP: 
Editora da UNICAMP, 2008. 

SERAFIM, Vanda Fortuna. O discurso de Raimundo Nina Rodrigues acerca 
das religiões africanas na Bahia do século XIX. Dissertação de mestrado. 
Universidade Estadual de Maringá, Departamento de História, Programa de 
Pós-Graduação em História, 2010. 

SILVA, Dilma de Melo. Arte africana e afro-brasileira. São Paulo: Terceira 
Margem, 2006. 

SILVA, Salloma Salomão Jovino da. Memórias sonoras da noite: 
musicalidades africanas no Brasil oitocentista. Tese (Doutorado em História 
Social), Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2005. 
 
SILVA, Vagner Gonçalves da. Arte religiosa afro-brasileira: as múltiplas 
estéticas da devoção brasileira. In: A divina inspiração sagrada e religiosa: 
sincretismos. São Paulo: Museu Afro-Brasil, 2007, p. 117-169. 

______. Legba no Brasil: transformações e continuidades de uma divindade. In: 
Sociologia & Antropologia, v. 9, n. 2. 2019. Disponível em: 
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S223838752019000200453&script=sci_art
text. Acesso em: 25 jan. 2021. 

SOARES, Mariza de Carvalho; LIMA, Rachel C. Africana do Museu Nacional. 
In: Objetos da escravidão: abordagens sobre a cultura material da escravidão 
e seu legado. Camilla Agostini (Org). Rio de Janeiro: 7 letras, 2014. 

______;MELLO, Priscilla Leal. O resto perdeu-se? Históra e folclore: o caso 
dos muçulmanos em Alagoas. In: Kulé-Kulé: visibilidades negras. Bruno César 
Cavalcanti, Clara Suassuna, Raquel Rocha de Almeida Barros (Org.). Maceió: 
EDUFAL, 2006, p. 14-25.  

SOWANDE, Reverendo E. J. Dictionary of the Yoruba Language. London: 
Oxford University Press, 1976. 



Nas cinzas da Coleção Perseverança, a memória arde|517 

 

 

STEINER, Christopher Burghard. African Art in Transit. Cambridge (USA): 
Cambridge University Press, 1999. 

TENÓRIO, Douglas Apratto. Metamorfose das Oligarquias. Curitiba: HD 
Livros, 2009. 

______. Metamorfose das Oligarquias. Curitiba: HD Livros, 1997. 

______; DANTAS, Carmen Lúcia Tavares Almeida. A Casa das Alagoas: 
Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas. Maceió: Editora da UFAL, 2007. 

TIBURI, Márcia. Filosofia cinza: a melancolia e o corpo nas dobras da escrita. 
Porto Alegre: Escritos Editora, 2004. 

TURNER, J. Michael. Manipulação da religião: o exemplo afro-brasileiro. In: 
Cultura. Ano 6, n. 23, Brasília, 1976, pp. 56-63. 

VALLADARES, Clarival do Prado. Riscadores de milagres: estudo sobre arte 
genuína. Rio de Janeiro: Vida Doméstica Ltda, 1967. 

VALLE, Arthur. Arte sacra afrobrasileira na imprensa: Alguns registros 
pioneiros, 1904-1932. In: 19&20, Rio de Janeiro, v. XIII, n. 1, jan.-jun. 2018. 
Disponível em: http://www.dezenovevinte.net/obras/av_asab.htm. Acesso em 
10 jun. 2019. 

VERGER, Pierre Fatumbi. Orixás: deuses iorubás na África e no novo mudo. 
Maria Aparecida da Nóbrega (Trad.). Salvador: Fundação Pierre Verger, 2018. 

______. Notas sobre o culto dos orixás e voduns. Dacar: IFAN, 1957. 

______. Notas sobre o Culto aos Orixás e Voduns na Bahia de Todos os 
Santos, no Brasil, e na Antiga Costa dos Escravos, na África. São Paulo: 
Editora da Universidade de São Paulo, 1999. 

______. Notas sobre o culto aos orixás e voduns na Bahia de Todos os 
Santos, no Brasil, e na antiga Costa dos Escravos, na África. Carlos 
Eugênio Marcondes de Moura (Trad.). São Paulo: Edusp, 2012. 

VIEIRA COSTA, Gil. Estética assombrada: um olhar sobre a produção artística 
contemporânea na Amazônia brasileira. In: Revista Pós: Belo Horizonte, v. 4, 
n. 7, p. 117 - 130, maio, 2014.  Disponível em: 
https://periodicos.ufmg.br/index.php/revistapos/article/view/15657/12532. 
Acesso em: 5 mai. 2020. 
 
WALKER, Roslyn Adele. Anonymous has a name: Olowe of Ise. In: ABIODUN, 
Rowland; DREWAL, Henri; PEMBERTON II, John. The Yoruba Artist: new 
theoretical perspectives on african arts. London: Smithsonian Institution, 1994, 
p. 91-106. 



Nas cinzas da Coleção Perseverança, a memória arde|518 

 

 

WALTERS ART MUSEUM. O demônio 'Uj ibn' Unuq carrega uma montanha 
com. Disponível em: https://art.thewalters.org/detail/84052/the-demon-uj-ibn-
unuq-carries-a-mountain-with-which-to-kill-moses-and-his-men/. Acesso em: 22 
nov. 2019. 

WESCOTT, J. The Sculpture and Myths of Eshu-Elegba, the Yoruba Trickster: 
Definition and Interpretation in Yoruba Iconography. In: Africa: Journal of the 
International African Institute, vol. 32, n. 4, oct., 1962, p. 336-354. 

WARBURG, Aby. Histórias de fantasmas para gente grande: escritos, 
esboços e conferências. Lenin Bicudo Bárbara (Trad.). São Paulo: Companhia 
das Letras, 2015. 

WILLETT, Frank. Arte Africana. Tiago Novaes (Trad.). São Paulo: Edições 
Sesc São Paulo; Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2017. 

YELVINGTON, Kevin. Melville J. Herskovits e a institucionalização dos Estudos 
Afro-Americanos. In: PEREIRA, C. L.; SANSONE, L. (orgs.). Projeto UNESCO 
no Brasil: textos críticos. Salvador: EDUFBA, 2007. p. 149-171. 

ZDEBSKYI, Janaina de Fátima. Quilombos: uma estratégia de resistência e 
enfrentamento dos escravos africanos diante da dominação européia. In: 
Revista História e Diversidade, v. 8. n. 1,2016. Disponível em: - 
https://periodicos.unemat.br/index.php/historiaediversidade/article/view/1632. 
Acesso em: 30 set. 2020. 

Fontes Primárias e Secundárias 

ALMEIDA, Luiz Sávio de. In: 1912: O Quebra de Xangô. 2007. Documentário. 
Direção. Siloé Amorim. Col. 53 min. 

Arquivo Histórico Ultramarino, Alagoas Avulsos, cx. 2. Documento 164. 05 de 
novembro de 1757. 

A TRIBUNA. Máscaras e mascarilhas. Maceió, 16 fev. 1901, nº 1233, ano VI, 
p. 2. 

A TRIBUNA. Ainda bem. Maceió, 02 set. 1904, ano IX, nº 2.226, p. 1. 

A TRIBUNA. Bárbara ou santa. Maceió, 06 dez. 1904, p. 5. 

A TRIBUNA. Feiticeiros e feiticeiros. Maceió, abr. 1901, p 4. 

A TRIBUNA. Mascaras e mascarilhas. Maceió, 10 fev. 1907, p. 2. 

A TRIBUNA. Notas ligeiras. Maceió, 03 de jan. 1902, p.2. 

BRANDÃO, Théo. Saudação e agradecimento. Discurso pronunciado no 
Instituto Histórico de Alagoas em 16 de setembro de 1950. 



Nas cinzas da Coleção Perseverança, a memória arde|519 

 

 

CORREIO DE ALAGOAS. O Mestre Félix: a feitiçaria e a política. Maceió, 21 
fev. 1906, n. 33, ano III, p. 2. 

CORREIO DE MACEIÓ. Boatos e boatinhos. Maceió, 11 dez. 1911, ano VI, n. 
201, p. 2. 

CORREIO DE ALAGOAS. Maceió. 21 de fev. 1906, p. 3. 

DANTAS, Carmen Lúcia. Sobre a Coleção Perseverança. Maceió, 20 fev. 
2014. Entrevista concedida a Anderson Diego da S. Almeida. 

DIÁRIO DE PERNAMBUCO. Fechados pela polícia vários “Xangôs”. Recife, 
13 fev. 1938. 

DUARTE, Abelardo. Catálogo ilustrado da Coleção Perseverança. Maceió: 
Departamento de Assuntos Culturais da Secretaria de Educação e Cultura de 
Alagoas, 1974. 

______. Sobrevivência do culto da serpente: (Dãnh-Gbi) nas Alagoas. In: 
Revista do Instituto Histórico de Alagoas. Maceió, 1952, v. 26, p. 60-67. 

FON-FON. Em Alagoas, o antigo processo de eleição para governador. Rio 
de Janeiro, 23 mar. 1912. 

GAZETA DE ALAGOAS. Um justo apello. 28 dez. 1934. 

GAZETA DE ALAGOAS. O Museu da Perseverança. 13 jul. 1939. 

GAZETA DE NOTÍCIAS. Rio de Janeiro, 27 nov. 1887, p. 2. 

GAZETA DE NOTÍCIAS. Rio de Janeiro, 25 net. 1889, p.2. 

GAZETA DE NOTÍCIAS. Rio de Janeiro, 24 nul. 1904, p. 2. 

GUTENBERG. Maracatus. Maceió, 29 de janeiro de 1907. 

GUTENBERG. Festa de Santa Bárbara. Maceió, 05 dez. 1907. 

JORNAL DE ALAGOAS.  Bruxaria: Xangô em acção – a oligarchia e o 
‘oghum’. O povo invade os covis – Documentos preciosos – um bode 
sacrificado – Exposição de ídolos e bugigangas.  n. 24, ano V. Maceió, 04 fev. 
1912, p. 1. 

JORNAL DE ALAGOAS. Bruxaria: uma sessão de feitiçaria – A música e 
cantigas dos filhos de santos – A camara dos mysterios – Xangô em confusão 
– Notas e informações. n. 25, ano V. Maceió, 06 fev. 1912, p. 1. 



Nas cinzas da Coleção Perseverança, a memória arde|520 

 

 

JORNAL DE ALAGOAS. Bruxaria: a música e cantigas dos filhos de santo – A 
camara dos mysterios – Xangô em confusão – Notas e informações. n. 26, ano 
V. Maceió, 07 fev. 1912, p. 1. 

JORNAL DE ALAGOAS. Bruxaria: Xangô em confusão – Mais notas e 
informações – Os mystérios da carne – “santos” de Santa Luzia do Norte. n. 27, 
ano V. Maceió, 08 Fev. 1912, p. 1. 

JORNAL de ALAGOAS. Os mysterios do Xangô. n. 32, ano V. Maceió, 13 fev. 
1912. 

JORNAL DE ALAGOAS. Cercados os macumbeiros da casa 13. 6 jul. 1946. 

JORNAL DE ALAGOAS. Mascarada. Maceió, 20 fev. 1912. 

JORNAL DE ALAGOAS. Mascarada. Maceió, 11 de fev. 1912. 

LAGES FILHO, José. Ato inaugural da exposição da Coleção Perseverança e 
lançamento de Folclore negro das Alagoas. In: Revista do IHGAL. v. XXXII, 
1975. p. 175-181. 

LODY, Raul. Coleção Perseverança: um documento do Xangô alagoano. 
Maceió: Universidade Federal de Alagoas: Rio de Janeiro: FUNARTE/Instituto 
Nacional do Folclore, 1985. 

LODY, Raul. Sobre a Coleção Perseverança. Recife, 20 abr. 2014. Entrevista 
concedida a Anderson Diego da S. Almeida. 

MALTA, Euclides. Ainda bem. In: A Tribuna. Maceió. 02 set. 1904, ano IX, n. 2, 
p. 1. 

MENDONÇA JÚNIOR, A. Saturnino. Euclides Malta. In: Jornal de Alagoas. 
ed. 18, nov. 1952, p. 2. 

MENDONÇA SOBRINHO, Bernado de. Em nome da legítima verdade. 
Pronunciamento do senador na sessão do Senado da República. 01 ago. 
1904. 

NETTO, Ladislau de Souza Mello e. Ofício do diretor à Secretaria da Polícia 
da Corte. 23 ago. 1880. 

O COMBATENTE. O que é a Liga. Maceió, 15 out. 1914, ano I, nº 27, p. 1. 

O COMBATENTE. Schangô. Maceió, 23 nov. 1914. 

O EVOLUCIONISTA. Viagem fatal, duas mulheres afogadas.  Maceió, 31 jul. 
1905. 

O EVOLUCIONISTA. Pílulas...açucaradas. Maceió, 03 ago. 1905. 



Nas cinzas da Coleção Perseverança, a memória arde|521 

 

 

O MALHO. Feitiçaria official protectora das oligarchias. Rio de Janeiro. 16 
mar. 1912, ano XI, n. 496. 

O MALHO. Os primeiros voos de um artista. Fotografia de Virgílio Maurício 
em sua exposição num dos Salões da Sociedade Perseverança e Auxílio dos 
Empregados do Comércio, em Maceió Rio de Janeiro. 24 jun. 1911, ano X, n. 
458, p. 40. 

O MALHO. Fotografia Maracatu alagoano. Rio de Janeiro, 06 mar. 1919. 

O MALHO. Exposição de Vígilio Maurício nos salões da Sociedade 
Perseverança em Maceió. Rio de Janeiro, 24 jun. 1911. 

O TELEGRAPHO. Quilombo. ed. 5, 10 de fevereiro de 1877. 

REVISTA DA EXPOSIÇÃO ANTROPOLÓGICA BRASILEIRA. Rio de Janeiro: 
Museu Nacional, 1882. Disponível em: 
 https://bdor.sibi.ufrj.br/handle/doc/479. Acesso em 09 ago. 2019. 
 
REVISTA DO INSTITUTO ARQUEOLÓGICO E GEOGRÁFICO ALAGOANO. 
Maceió, 1909. v. 3. p. 23-32. 

RIBEIRO, René. Significado dos estudos afro-brasileiros. In: Revista do 
Instituto Histórico de Alagoas. 1952. V. XXVI, p. 7-16. 

RODRIGUES, Nina. As bellas-artes nos colonos pretos do Brazil: a esculptura. 
In: Revista Kósmos: Revista artistica, scientifica e litteraria, Rio de Janeiro, v. 
1, n. 8, Agosto de 1904, p. 11-16. 

ROSAS, Oséas. Duas palavras sobre o candomblé em Alagoas. In: Jornal de 
Alagoas. Maceió, ano 50, n. 129, 3 mai. 1959. p. 2. 

SILVA, José Avelino. 30 de março de 1897: memória histórica. In: 30 de 
março: homenagem ao 18º aniversário da Sociedade Perseverança e Auxílio 
dos Caixeiros de Maceió. Maceió: Typographia Ramalho, 1897. 

______.  Salve! In: 30 de março: homenagem ao 19º aniversário da Sociedade 
Perseverança e Auxílio dos Caixeiros de Maceió. Maceió, 30 março de 1898. 

VALLADARES, Clarival do Prado.  A iconologia africana no Brasil. In: Revista 
brasileira de cultura. ano 1, v. 1, jul./set. 1969. 

 

 



Nas cinzas da Coleção Perseverança, a memória arde|522 

 

 
 


