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Luís da Câmara Cascudo 

Lar é a pedra onde se faz o lume caseiro. Abrangeu posteriormente 
a casa, a família, todos os que vivem ao calor do fogo doméstico. Os 
romanos criaram os deuses larários, figurando os antepassados, os Manes, 
protetores do grupo familiar no espaço e no tempo. Eram os Penates, os 
Mortos divinizados. Avant de concevoir et d'adorer Indra ou Zeus, 
l'homme adora les morts, lembra Fustel de Coulanges. Esse culto, inicial, 
diário, indispensável em cada residência romana, veio até novembro de 
392 depois de Cristo, quando o imperador Teodósio o extinguiu. 

Dez séculos antes, Numa Pompilius dera aos fogões uma égide, 
Fornax, e uma festa oficial, Fornacália, em fevereiro, movimentando toda 
a Roma. Mortos os Penates, a deusa Fornax desapareceu com eles da cozi
nha de onde o cristianismo afugentara os sorridentes fantasmas milenares. 

Mil quinhentos e setenta e três anos depois do decreto de Teodósio, 
o culto larário e da Fornax sobrevive no Brasil em muitas reminiscências 
populares; o respeito às chamas do lar e certas atenções à parafernália dos 
fogões. Fornax e os Manes dirão como o poeta Horácio, velho devoto: 
Non omnis moriar. 

Gregos e romanos possuíam os divinos doadores das espécies alimen
tares; os cereais, o vinho, o mel, o gado, queijo, ervas, frutos, legumes, os 
peixes e a caça, mariscos, crustáceos, todos os implementos da cibária e da 
condimenta. Não julgaram útil a materialização de entes sobrenaturais 
velando pela continuidade do abastecimento regular e normal, como os 
japoneses têm Ebisu, God of Daily Food, um pescador trazendo na mão o 
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peixe tai, o prestigioso pargo; para os chineses a deusa Tsaô-Kung-King, 
correspondendo a bonne chère, a fartura alimentar cotidiana. 

Mas os povos cristãos titularam seus padroeiros na manutenção do 
sustento. No Brasil o natural protetor do alimento domiciliar é Santo 
Onofre, eremita do séc. IV, com sessenta anos de penitência no deserto da 
Tebaida. É um monge barbudo, segurando uma caixa na altura do peito. 
Colocam-no invariavelmente de costas no oratório ou no guarda-comida, 
na posição de quem entra. Pelo Nordeste antigo rara seria a casa sem um 
Santo Onofre pequenino, esculpido em madeira, garantindo a subsistência 
doméstica. Punham-no sobre farinha espalhada, símbolo dos víveres. 
Passou, infelizmente, também a proteger jogadores, oculto na manga da 
camisa ou na perna da calça. Mergulhavam-no em copo de cachaça. Não 
apurei função idêntica em Portugal de onde nos veio a veneração. Há ima
gens em que o Santo Onofre está despido, coberto pudicamente pela 
cabeleira e barbas imensas. O mais comum é o frade, com a caixa no 
peito, guardando a seqüência da provisão. 

É Santo Onofre a devoção velha, secular, inicial na espécie, e que vai 
abandonando o posto tradicional. 

Na Bahia substituem-no os santos Cosme e Damião que, de patronos 
médicos na Europa, assumiram a responsabilidade pela comida de todo-
dia comum. Ficam no Rio de Janeiro rodeados de acepipes, já prontos, às 
vezes dentro de um pires ou de uma xícara, misturados no feijão cozido, 
carne, toucinho e farinha. Na cidade do Salvador oferecem o caruru dos 
meninos em 27 de setembro, dia oblacional. As crianças são servidas e 
depois os adultos, com canto e dança de roda. O processo aculturativo fez 
os santos Cosme e Damião convergirem para os Ibeiji, Beiji, os gêmeos 
sudaneses, reverenciados nos candomblés e que, na Africa Ocidental, têm 
missão diversa da propiciação nutritiva. 

Na Europa o culto fervoroso aos santos Cosme e Damião refere-se 
unicamente às intervenções terapêuticas. Não há, evidentemente, oferta de 
alimentos nem os dois irmãos exercem as funções vividas no Brasil. Os 
santos são, para seus fiéis baianos, os Dois-Dois, Ibeijis, presença da cul
tura religiosa do Sudão. 

Havia uma santa a quem dedicavam as cozinheiras especial carinho, 
ajoelhando-se junto ao fogão e rezando nos dias de trabalho importante 
no plano culinário. Era Santa Zita, cozinheira durante sessenta anos na 
casa do signor Pagano di Fatinelli em Lucca, falecida em 1278. Ajoelhava-
se perto do fogo para orar, como suas devotas imitavam, outrora, no Brasil 
Velho. Fazia a comida render e não queimar, num descuido da responsá
vel. Não se via imagem nem aparecia oferta de "provas" como fazem na 
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Bahia com os meninos, Cosme e Damião. Não havia "promessas" nem fes
tejos no seu dia, 27 de abril. Confundiam-na, as mais das vezes, com Santa 
Rita de Cássia, que não tinha atributos funcionais para a suplência. 

Dizem ser falta de respeito figura de santo na cozinha. Há, entretan
to, exceções. Nunca vi efígies femininas, mas algumas masculinas. Os mais 
encontráveis são São Jorge, Santo Antônio, São Sebastião, São Benedito, 
São Expedito. Os fiéis dos candomblés identificam São Jorge com Oxóssi, 
Santo Antônio com Ogum, São Sebastião com Obalauiê, Omulu moço, São 
Benedito diz João do Rio chamar-se Lingongo, entre os pretos cabindas do 
Rio de Janeiro em 1903- Não sei a convergência macumbeira de Santo 
Expedito, sugerindo rapidez, eficácia, prontidão. Não ficam na parede mas 
na tábua da porta, portal ou dintel, as figuras. 

Da Paraíba para o norte os santos católicos não sofreram aculturação 
nagô. Valem como eles próprios. 

Minha mãe (1871-1961) afirmava a popularidade de São Sebastião contra 
a fome, peste e guerra, decorrendo sua habitual inclusão nos oratórios e, às 
vezes, pequenos cromos com sua figura na porta da cozinha. Contra a fome... 

Como é o santo favorito no norte de Portugal e os nortistas portugue
ses deram vultosa população ao Brasil, é natural a divulgação e simpatia 
pelo megalomártir. 

Ao lado, e possivelmente anterior, à exposição de Cosme e Damião, 
existe na Bahia o São Benedito, querido por pretos e brancos, mais por 
estes que por aqueles. São Benedito, único orago de cor escura, nada sig
nifica no panteão jejê-nagô baiano e carioca. Nenhum orixá o encarna. A 
popularidade é mais viva entre mestiços e brancos. Quinze Pontífices usa
ram esse nome, desde o séc. VI ao XX. Benedito, mouro siciliano, faleceu 
em 1589, mas fora canonizado nas duas primeiras décadas do séc. XIX pelo 
Papa Pio VII. Explica-se que a sua vulgarização devocional independeu do 
consagratório canónico. "O São Benedito na cozinha garante fartura", infor
ma Hildegardes Vianna, exímia na documentária baiana. São Benedito foi 
cozinheiro, multiplicador de vitualhas no seu convento em Palermo. 

Santo Onofre vale quando em vulto, preferencialmente na entrada do 
oratório ou na primeira prateleira do guarda-comida. 

A oferenda, de alimentos como ocorre na Bahia aos santos Cosme e 
Damião, é uma projeção de rito africano e não vinda da Europa, onde a 
fiscalização do Santo Ofício proibia e castigava qualquer reminiscência 
gentílica. Constara do cerimonial da festa das Carístias em Roma, 19 de 
fevereiro, quando os deuses larários recebiam uma parte de quanto fosse 
servido na mesa regular da família. Ovídio, em Os Fastos, recorda: 
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Libai cada vianda aos prontos Lares, 
E em seus pratinhos lhe enviai da mesa, 
Em sinal d'honra, o seu quinhão devido. 

A Santa Inquisição realizou Visitações "às Partes do Brasil", na Bahia, 
1591-93 e 1618-19, e Pernambuco e Paraíba, 1593-95, sem que conste das 
denúncias e confissões registadas alguma alusão ao que fazem presente
mente aos Dois-Dois baianos. Quando aí fazem comida de azeite, suben-
tendendo-se óleo-de-dendê (Elaeis guineensis) que tivemos do Congo 
português, atiram uma porção no "matinho verde" em homenagem aos 
meninos, Cosme e Damião. Somente acontece esse uso onde exista a 
influência negra dos iurubanos da África Ocidental. As Carístias não 
tinham deixado memória no espírito do povo. Depor alimentos no túmu
lo é que foi hábito persistente até finais do séc. XVIII e possivelmente 
mais além. Era uma sobrevivência das Parentais de Roma, também cum
pridas em fevereiro, quando levavam alimentos aos Mortos, sob pena des
tes se tornarem agressivos lémures malfazejos. 

Pelo exposto e verificável, os santos protetores da alimentação atra
vessam no Brasil o crepúsculo dos deuses... 

No Nordeste a Velha do Chapéu Grande é a personalização da Fome 
como no Rio Grande do Sul o Rafael valerá semelhantemente (Augusto 
Meyer, Guia do folclore gaúcho, Rio de Janeiro, 1951), citando Ramiro 

Barcelos no Antônio Chimango: 
Isso então... era um alarme! 
Feijão, milho assado, mel, 
Canjica, rolão, pastel... 
Tudo, tudo ele topava; 
Parece que sempre andava 
Às voltas co Rafael. 

Na Bahia, pelo menos na cidade do Salvador, Bernardo é sinônimo 
de penúria alimentar. Informa-me Hildegardes Vianna: "Bernardo é uma 
expressão que vai caindo em desuso aqui, mas que teve a sua voga. Quan
do eu era menina, via a gente pobre se queixar da presença de Bernardo 
em casa. Quando Bernardo ficava 'em cima do fogão' era porque não 
havia o que comer. Conheci um velho carteiro chamado Bernardo que, 
quando ouvia algum vizinho gritar - 'Bernardo está aí?' - respondia ao pé 
da letra: 'Em cima do fogão, não!'". 
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