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RESUMO 

 

O ponto de partida da presente pesquisa foi a análise do impacto ambiental causado pelo 
processo de urbanização em Salvador nas áreas onde estão instalados os templos religiosos de 
matriz africana, fenômeno promotor da escassez de vegetações que são relevantes para essas  
religiões, provocando sua re-significação. A perda do território dos espaços sagrados é 
recorrente ao longo de sua existência, a  grande diversidade encontrada nas religiões de matriz 
africana — visíveis nos espaços urbanos determinados por relações sociais desarmônicas e 
excludentes — é constantemente submetida a um processo de segregação que caracteriza a 
cidade de Salvador. O que pode ser notado em comum à diversidade dessas religiões é a 
utilização e veneração pelos espaços naturais — matas, lagoas, rios, manguezais, áreas que de 
uma forma geral se apresentam cada dia mais escassas na cidade. Dessa forma, o presente 
trabalho buscou como objetivo principal, indicar a existência e a necessidade para 
manutenção das religiões de matriz africana, a vegetação que está sendo sucumbida das suas 
áreas naturais. Fazendo  levantamento de espécies que ainda resistem nos espaços dos 
terreiros, relacionada a identidade do povo afro-descendente, determinada pelo  sentimento de 
pertença. Para tanto após o levantamento dos dados em pesquisas bibliográficas, utilizou-se 
como recursos metodológicos, o preenchimento de um banco de dados primário sobre as 
vegetações que são relevantes para os rituais sagrados e aquelas que não são encontradas nos 
espaços dos terreiros e da cidade, mas são relevantes para os rituais, a partir de aplicação de 
questionários semi-estruturados, a utilização de fotos de algumas vegetações, seguidas da 
realização de entrevistas com a finalidade de obtenção de dados esclarecedores da situação 
dos espaços religiosos na cidade. Tal análise indicou uma diversidade de terreiros e formas de 
assentamentos. Os calendários litúrgicos, peculiares da religião em questão, vêm sofrendo, 
constante  transformação do seu modelo original implantado na cidade, conciliando a 
dinâmica de reprodução inerente aos rituais sagrados com possibilidade de reprodução dentro 
dos grandes centros urbanos, as relações econômicas e sociais envolvidas, que influem 
decisivamente nessa nova caracterização. Constatando também que as religiões de matriz 
africana são ecologistas, têm respeito pleno ao meio ambiente natural, em uma época que é 
prioridade discutir sobre problemas ambientais e poucas são as instituições governamentais 
que o priorizam, desenvolvendo ações e exigindo o cumprimento das Leis Ambientais 
vigentes no Brasil, a fim de preserva o espaço natural buscando um equilíbrio 
sócio/ambiental/econômico.  

 
Palavras-chave: Cultos afro-brasileiros, Urbanização, Vegetação, Etnobotânica. 
 

 
 
 



 

CONCEIÇÃO, Sueli Santos. The urbanization process as a requirement of spatial 
restructuring and liturgical religions with African roots / Sueli Santos Conceição. –  2008. 
132pp. Dissertation (MA) - University of Bahia, School of Philosophy and Humanities, 
Graduate Program in Ethnic Studies and African, 2008. 

 

ABSTRACT 

 

This paper aims at analyzing the environmental impact caused by the recent process of 
urbanization in Salvador of Bahia, especially referring to the areas where the African religious 
temples are installed. Urban changes have led to the shortage of green space and plants, which 
are relevant to this Afro-Brazilian religion. Therefore, its followers have started to re-interpret 
ancient religious features, causing re-significance. Losing sacred lands is recurring throughout 
the existence of this religion.   
Constant processes of social segregation are visible in Salvador urban areas through social 
disharmonious and exclusionary relationships. These are also reflected on the vast diversity 
that occurred amongst Afro-Brazilian temples. Although the diversity is significant, all of 
these religions have a particular use and veneration for natural areas such as forests, lakes, 
rivers, and mangroves. These places are becoming more and more insufficient on a daily basis 
in the city of Salvador. The main intend of this paper is to illustrate the existence and the 
necessity of maintaining the Afro-Brazilian religious temples, considering that local green 
spaces are being removed from their natural places. First of all, it has been made a survey of 
vegetation species that still survive in different terreiros, then they were linked to the identity 
of different Afro-descendant people and in the end were considered their sense of belonging. 
To do so, after lifting data in bibliographic searches, applying semi-structure questionnaires 
with pictures of some plants and herbs, it has been gathered a significant amount of database 
on the primary vegetation. That allowed to define which herbs were relevant for sacred rituals 
and were present or not in the terreiros and/or in the city. This fieldwork illustrates the 
diversity of terreiros and the variety of their settlements. The liturgical calendars - 
characteristic for this kind of religion - are subjected to constant transformations from its 
original model instilled in the city. The rituals have to combine the dynamics of their 
reproductions with the possibility of being done in the major urban centers. Besides they 
depend on economic and social relations involved, which are decisive influence in this new 
characterization. It has also to be considered that the African religious temples are 
environmentalists. They have a absolute respect for natural environment. This is a remarkable 
point especially nowadays as environmental problems are a global priority and fewer are 
government institutions that focus on this issue and develop actions to implement the 
Brazilian environmental laws in order to preserve the green area, looking for a socio / 
environmental / economic balance. 

 

Key words: African-Brazilian cults, Urbanization, Vegetation, Ethnobotany. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 O Estudo 

 

O ponto de partida da presente pesquisa foi a tentativa de identificação de espécies 

vegetais relevantes para as religiões de matriz africana, que desapareceram dos templos 

religiosos ou encontram-se em processo de desaparecimento das áreas públicas da cidade de 

Salvador. Partindo dessa identificação in loco, foi feita uma análise sobre o impacto ambiental 

nos templos e no seu entorno. Detectou-se que a especulação imobiliária é o fator 

preponderante entre os diversos fenômenos — invasões ou o processo de urbanização 

desordenado, construção de rodovias ou construções de moradias populares — que 

contribuem com a perda de território das referidas religiões, promovendo assim, sua re-

significação e implicando de forma acentuada na degradação do espaço religioso e/ou público. 

Dessa forma, o presente trabalho buscou como objetivo principal, indicar a existência 

e a necessidade para manutenção de áreas verdes em templos sagrados das religiões de matriz 

africana e nas áreas públicas da cidade soteropolitana. A vegetação que está sendo sucumbida 

dos espaços sagrados e públicos relevantes para os procedimentos de caráter litúrgico ou 

fitoterapicos são descritas neste trabalho como etnicidade, assumida como uma expressão de 

identidade, caracterizando uma narrativa de origem, por considerar as folhas e sua 

manipulação sinais diacríticos da ancestralidade africana que contribuiu para formação da 

população soteropolitana.  

Neste contexto, há uma denominação utilizada no trabalho que é a “cultura vegetal”, 

mantida pelas religiões de matriz africana, baseada em práticas de comunidades tradicionais 

oriundas do continente africano e re-significada no Brasil, como forma de resistência através 

da persistência. 

Foi identificado que os referidos segmentos religiosos se encontram, portanto, sob 

pressão de uma crise ecológica instalada na cidade, que tem como base uma alteração social, 

marcada por um lado, pela escassez de moradia de seus habitantes que, em sua maioria, vivem 

em condições insalubres, e por outro lado, pelo poder da pressão imobiliária que determina o 

valor da terra e promove a acentuação da segregação espacial já instalada. Tais fatores 

exercem influência direta e decisiva nas transformações e re-significações das religiões de 

matriz africana. 
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1.2 Breve histórico da pesquisa 

 

Ao longo de sua existência, a perda do território dos espaços sagrados que praticam as 

religiões afro-brasileiras é recorrente, a grande diversidade de templos sagrados encontrado 

nas religiões de matriz africana — visível nos espaços urbanos determinados por relações 

sociais desarmônicas e excludentes — é constantemente submetida a um processo de 

segregação que caracteriza a cidade de Salvador. O que pode ser notado em comum à 

diversidade dessas religiões é a utilização e veneração pelos espaços naturais – matas, lagoas, 

rios, manguezais, áreas que de uma forma geral se apresentam cada dia mais escassas na 

cidade. A pesquisa não buscou trabalhar com um grupo específico das religiões de matriz 

africana — Angola, Ketu, Jeje, Ijexá etc. A proposta foi desenvolver um processo dialógico 

entre a diversidade religiosa aqui apresentada, com a base na “Cultura Botânica” e na 

modificação espacial e litúrgica.  

Num primeiro momento pretende-se fazer uma comparação entre os nomes das plantas 

utilizadas nos terreiros, respeitando a sua auto-identificação e os fundamentos identitários dos 

templos sagrados soteropolitanos, seja Angola, Jeje, Ketu ou Umbanda.  Para tanto, 

considerou-se a classificação dos templos, suas características e localização, tendo relevância 

a presença ou ausência de áreas verdes dentro ou no entorno dos templos.  

Foram, então, escolhidos representantes de cada nação: Terreiro Oxumaré com 

principio da nação Ketu, situado na Avenida Vasco da Gama, área caracterizada por vias de 

circulação e imóveis no seu entorno, na região central da cidade. Foi selecionado por 

apresentar na sua área interna modificações estruturais que sucumbiram uma grande parte da 

sua área verde e por se encontrar cercado por empreedimentos imobiliarios 

 O Terreiro Bate Folha, com principio da nação Angola, encontra-se no bairro da Mata 

Escura, periferia de Salvador, cercado por ocupações desordenadas. O Terreiro Manso 

Dandalunda Neto com principio da nação Angola, situa-se no bairro de San Martin, área 

densamente urbanizada. O Terreiro Manso Cocuazenza Dandalunga, com principio da nação 

Angola, encontra-se na Estrada Velha do aeroporto, distante do centro da cidade, mas 

próximo de Mata Atlântica remanescente. O Terreiro Vodum Zo, com principio da nação Jeje, 

situa-se no bairro da Liberdade, região que apresenta uma grande concentração desordenada 

de imóveis; apresenta, porém, a maior área verde no bairro, mesmo não sendo tombado. O 

Terreiro Onzo Nguzo Za Nkisi Dandalunda Ye Tempo - Mocambo - com principio da nação 

Angola, encontra-se na região da Avenida Palela. 
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 Os Terreiros, Manso Cocuazenza Dandalunga, Bate Folha e Onzo Nguzo Za Nkisi 

Dandalunda Ye Tempo, foram escolhidos por apresentarem área preservada e serem 

protegidos pelas leis de tombamento do Ministério da Cultura. Já o Terreiro Manso 

Dandalunda Neto, foi escolhido por ser descendente do terreiro Manso Cocuazenza 

Dandalungua, fazendo parte da terceira geração e não apresentar área verde.  Observe no 

mapa a seguir as regiões em que os templos sagrados:  

 

1. Mapa 1. 

 

 

 

 

A utilização do critério de escolha promoveu a seguinte análise: quanto mais distantes 
os terreiros estão dos centros comerciais, mais áreas verdes são encontradas nos seus espaços, 
estando perto ou dentro de áreas densamente urbanizadas, as religiões de matriz africana 
adquirem uma nova dinâmica, inclusive na produção de espaços alternativos como por  
exemplo os quintais. 
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1.3 Metodologia 

 

Para a realização desse estudo foram utilizados os segintes métodos: observação 

participante, análise documental e entrevistas. As entrevistas foram realizadas com os 

sacerdotes e sacerdotisas, ebomes, donos de estabelecimentos comerciais de produtos 

religiosos e mateiros. As entrevistas foram focadas principalmente nos pré-requisitos 

necessários para a aquisição das plantas, para fins litúrgicos ou medicinais. 

Foi realizada também a técnica da observação participante, uma estratégia para reunir 

dados entre pessoas que estudam culturas diferentes, onde o pesquisador encontra-se inserido 

por um periodo no cenário da pesquisa. Uma série de etapas foi seguida: revisão bibliográfica 

dos trabalhos já realizados, sobre a temática e trabalhos afins; identificação e conhecimento 

do campo – templos religiosos e mercados; realização de um estudo de campo, enfocando 

algumas questões essenciais como: quem é o responsável pela colheita das plantas no “mato” 

– expressão comumente usada para tratar área que pode ser encontradas as plantas in nature? 

Em caso de ausência de plantas no templo religioso quem é o fornecedor das plantas? Quais 

os procedimentos realizados após a chegada das plantas nos templos? Quem distribui as 

plantas nos mercados? 

A etapa da observação participante deu-se inicio no ano de 2006, foram feitas 

peregrinações aos mercados das Sete Portas e São Joaquim e aos templos religiosos – Terreiro 

Oxumaré (Ketu), Terreiro Bate Folha (Angola), Terreiro Vodum Zo (Jeje), Terreiro do 

Bogum (Jeje), Terreiro Manso Cocuazenza Dadalunga (Angola), Terreiro Dandalunda 

(Angola), Terreiro Maiala (Angola), Terreiro Mocambo (Angola) –, efetuando entrevistas 

informais e também entrevistas semi-estruturadas e estruturadas, com apresentação de 

fotografias de 20 espécies de plantas indicadas pelos comerciantes como as mais procuradas 

para os rituais, para um reconhecimento por parte dos interlocutores, respeitando as 

denominações utilizadas pelos sacerdotisas e sacerdotes.  

Compreender e respeitar a dinâmica dos indivíduos envolvidos na questão foi 

importante para promover uma aproximação e interação, fazendo-se necessária a identificação 

dos papéis desempenhados por cada ator social no seu espaço. 

O êxito de tais entrevistas estava subordinado à conquista da confiança dos 

interlocutores e ao entendimento pogressivo da dinâmica dos espaços. Todas as informações 

obtidas foram levadas em consideração; mesmo que no momento da entrevista elas não 

demonstrassem um sentido lógico, adiante poderiam servir de ponte, complemento ou 

elucidação de alguma informação. Para esta pesquisa não foi realizada coleta de plantas para a 
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clssificação cientifica. As classificações científicas apresentadas no trabalho foram as 

realizadas por Verger (1995), Barros (2002, 1993) e Serra et. al (2002). 

Para tanto, após o levantamento dos dados em pesquisas bibliográficas e in loco, 

verificou-se que existem espécies de plantas que ainda encontram-se presentes nos templos 

sagrados, geralmente árvores de grande e médio porte, resistentes, que têm suas raízes 

fincadas profundamente no solo e também situadas em  locais de difícil acesso para atender as 

demandas da urbanização. 

 Na pesquisa são abordados conceitos específicos que têm a função de complementar a 

idéia de Etnobotânica – estudos que tratam de manejo de vegetais sejam eles, no campo da 

fitoterápia, nutrição, objetos de uso pessoal e na liturgia, por determinados grupos étnicos. 

Vale lembrar que a Etnobotânica apresentada nesta pesquisa está relacionada com a “cultura 

vegetal” das comunidades afro descendentes de Salvador, especificamente no seio das 

religiões de matriz africana. 

A pesquisa apresentou os seguintes objetivos especificos:  

• identificar a interface da Biologia com a Antropologia, fazendo valer a proposta do 

programa multidisciplinar do Pós-Afro; 

• avaliar a acomodação dos templos religiosos dentro da urbanização desordenada e da 

especulação imobiliária em Salvador; 

• compreender o surgimento de novos elementos que compõem a cadeia de aquisição de 

plantas para o uso ritual, assim como as categorias criadas pelos sarcedotes e 

sacerdotisas dentro dos terreiros.  

Para discorrer sobre a interface da Biologia com a Antropologia, proposta pela  

pesquisa, houve um debruçar sobre arcabouços teóricos de autores como: Strauss (1974), 

Santos (1986), Posey (1986), Sodré (1988), Toledo (1990,1991 e 1992), Verger (1995), Barth 

(1998), Barros (2002, 1993), Serra (2002), Hall (2005), Pares (2006), que fazem abordagens 

sobre território, identidade etinicicade, cultura e espaço  traduzindo de forma clara e concisa 

as idéias que complementam o objeto de investigação dessa pesquisa e dando um formato 

coerente. A interação dos conhecimentos sobre identidade, etnicidade e cultura é o que dará a 

primeira e fundamental visão de composição deste trabalho; o triângulo abaixo delimita a 

abordagem, dentro desta pesquisa, do conceito de “território”, direcionada para a re-

significação deste último através da modificação do espaço.  
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2. Gráfico 1. 

 

 

 
  
 
 

TERRITÓRIO 
 

 

 

 

 

1.4 Etnobiologia e suas variáveis 

 

Segundo Posey (1986, p. 17), a Etnobiologia “relaciona-se com a ecologia humana, 

mas enfatiza as categorias e conceitos cognitivos utilizados pelos povos em estudo”. Já 

quando se propõe a abordagem do conjunto de conhecimentos acumulados, numa 

determinada sociedade, sobre a natureza em geral (o estudo de um corpus), definindo-o como 

fator que assegura aos membros dessa formação social condições de produção, entra-se no 

campo da etnoecologia (TOLEDO, 1990, 19991 e 1992). Qualquer investigação dessa ordem 

pressupõe interdisciplinaridade. Assim por exemplo, quando a Antropologia Cognitiva se 

volta para a análise das interpretações do ambiente produzidas por grupos humanos 

diferenciados, necessita do auxílio de disciplinas como botânica, a zoologia, a ecologia, a 

pedagogia, a climatologia etc.(Serra et. al. 2002, p.16). 

Serra (2002, p.16), citando Toledo (1990), ressalta aspectos da Etnoecologia que se 

relacionam com outros estudos etnocientíficos que constituem um subsídio para a disciplina 

que ele chama de emergente: 

 

[...] as culturas tradicionais parecem ter uma complexa ordem de 
conhecimentos sobre a natureza. Isto inclui conhecimentos sobre os componentes 
dos ecossistemas (plantas, animais, fungos, solos e fenômenos climáticos) e suas 
interações, assim como sobre as formas concretas que os ecossistemas assumem 
na paisagem e suas dinâmicas próprias. É interessante assinalar que quando estes 
conhecimentos são estudados de maneira integrada em um certo grupo cultural 
que habita um certo espaço geográfico, faz-se evidente a dimensão holística que 
tem o conhecimento ecológico dos produtores rurais. (Toledo, 1990). 

 

IDENTIDADE ETNICIDADE 

CULTURA 
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A síntese das 15 perguntas enumeradas por Janis Alcorn, pesquisadora estadunidense 

em etnobotânica, resume-se na seguinte frase: “a etnobotânica moderna esta preocupada com 

o lugar das plantas em uma cultura” (Ford, 1986, p. 20). Sendo assim, ela se constitui no 

estudo das inter-relações sociedade, cultura e plantas, constituindo um ecossistema dinâmico 

formado por componentes naturais e sociais, conforme a acepção de Ordep Serra (Serra et. al. 

2002, p.18.). Esta abordagem reitera a concepção da Etnobotânica tratada na presente 

pesquisa pautada na “cultura vegetal” das comunidades praticantes de religiões de matriz 

africana. O uso das plantas e as inter-relações sociedade/cultura/plantas são moldadas pela 

história, pelo ambiente físico e social, e pelas qualidades inerentes às próprias plantas 

(Alcorn, 1995). 

Segundo Serra (2002) a natureza das perguntas levantadas pelo universo do estudo 

etnobotânico, constitui-se em um campo interdisciplinar para onde confluem diversos ramos 

das ciências naturais e sociais. Dependendo da pergunta que haja postulado, um etnobotânico 

aplica métodos de investigação de várias disciplinas. Como regra geral, um bom estudo 

etnobotânico deve investigar dados sólidos sobre as plantas, a cultura e o ambiente, e realizar 

a integração dessas informações de maneira que o modelo etnocientífico construído a partir 

de sua investigação (seja a classificação das plantas pelo grupo, seja pelo papel simbólico que 

elas desempenham na sua cosmovisão etc.) esteja presente, no modo mais próximo possível, 

dos modelos manejados pelos membros da cultura real (Serra et. al. 2002, p.18). 

Melhor compreensão sobre o desenvolvimento da etnobotânica busca-se através das 

explicações históricas pontuadas por Serra (2002). No inicio de sua formação como disciplina 

cientifica a Etnobotânica veio a se desenvolver motivada, principalmente, por razões 

imperialistas. Coletores, em meados do século XIX, foram enviados da Europa para buscar 

plantas úteis entre comunidades indígenas do Novo Mundo, da Ásia e da África – e as plantas 

assim coletadas foram usadas para exploração comercial. Esta postura etnocêntrica e 

imperialista foi, durante tempo, a base mediadora da relação desigual estabelecida entre os 

coletores etnobotânicos e os grupos culturais. Para os primeiros, as comunidades “selvagens” 

do Novo Mundo poderiam ser manipuladas, exploradas e até exterminadas em nome do 

desenvolvimento, da glória e do bem estar dos povos “superiores” ou “civilizados” do Velho 

Mundo. 

A publicação de Lévi-Strauss O Pensamento Selvagem, na década de 1950, derrubou 

vários mitos etnocêntricos até então dominantes no pensamento científico, e muito fez para 

colocar a Etnobotânica em novos rumos, ao demonstrar que os povos ditos “selvagens” 

possuíam uma “ciência do concreto”, diferente, em sua estrutura, da ciência ocidental, mas 
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também valiosa. Isso revela a existência de todo um vasto conhecimento botânico, zoológico 

e ecológico mantido por várias culturas. (Serra et. al., 2002, p.20). 

Então, é baseado nesses pressupostos que se dá o desenvolvimento da idéia central 

dessa pesquisa, abordando as particularidades, promovendo seu entendimento e dirimindo 

dúvidas que surgiram ao longo do desenvolvimento da investigação acerca dos templos 

religiosos com as suas peculiaridades.  

 

1.5 Religião Afro-brasileira: mudanças e globalização 

 

Este trabalho não pretende fazer um tratado dos termos étnicos. Aqui, a Etnobotânica 

apresenta-se como o estudo dos modos, estilos e técnicas de vida das comunidades que 

praticam religiões afro-brasileiras seguindo os princípios das antigas religiões africanas, 

tentando compreender suas formas de explicar e lidar com o mundo natural, suas formas de 

organização social e suas expressões no imaginário coletivo, que pode ser observado nas 

narrativas que são produzidas pelos indivíduos credenciados na religião.  

As religiões de matriz africana têm características marcantes que enfatizam tal análise, 

apresentam uma forma de organização espaço e tempo com identidade própria, apesar da 

heterogeneidade que apresentam e se reproduzem socialmente; possuem ainda domínios 

territoriais demarcados, com variações na espacialidade da cidade de Salvador visíveis e 

determinadas por relações sociais de poder. Para tal caracterização o trabalho tem uma base 

triangular de sustentação, representada por identidade, etnicidade e cultura, que formam sua 

espinha dorsal. 

A título de entendimento, quando a pesquisa refere-se às religiões de matriz africana, a 

abordagem é sobre as religiões afro-brasileiras sobre tudo aquelas que são praticadas em 

Salvador, designadas pelas Nações, Ketu, Angolo e Jeje. Não se pretende dizer com esse 

tratamento que as religiões são idênticas, muito pelo contrário, existem características 

singulares em cada segmento religioso. Mas, o que se faz relevante na pesquisa é a “cultura 

botânica” comum a essa heterogeneidade das religiões.  

Por causa dessa pluralidade debruçam-se sobre o significado das religiões de matriz 

africana estudos de diversas origens, principalmente nas áreas de História e Antropologia, 

muitos voltados à descrição das religiões de matriz africana, caracterização das 

especificidades das nações que as originaram, tais como se apresentam na cidade e 

principalmente a sua dependência para com as plantas, em um número de publicações 

acadêmicas de grande valor. No entanto, existe uma escassez quanto à avaliação dos espaços 
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dessas religiões na cidade, considerando a dinâmica que lhes é inerente e implica no 

surgimento de novas comunidades, moldadas às características artificiais do espaço, que se 

estruturam e têm um funcionamento baseado no que preceituam as antigas religiões africanas. 

Ao longo do texto, poderão surgir expressões do tipo terreiro, templo sagrado, templo 

religioso, roça, casa de candomblé, espaços sagrados. Formas pelas quais são tratados os 

ambientes onde são veneradas as divindades — voduns, inquisis, caboclo, orixás, encantados. 

É importante entender que o estudo proposto não é uma comparação de hábitos, costumes e 

práticas religiosas e, sim, o estudo da relevância dos elementos da natureza, em especial os 

vegetais para a manutenção da religião aqui focada. Em Salvador, do ponto de vista sócio-

politico, o terreiro é uma forma de assentamento ameaçado pela especulação e pelas 

intransigências do latifúndio urbano: numerosos templos religiosos têm sido erradicados ou 

sofrem essa ameaça, além da drástica redução do seu espaço verde. 

A pesquisa aborda aspectos referentes as comunidades que apresentam um 

conhecimento tradicional baseado nas religiões antigas africanas, modificadas ao longo da sua 

existência para manter-se no âmbito da pós-modernidade, movida pela globalização. Na 

acepção de Hall (2005), no mundo atual, as culturas nacionais em que nascemos se 

constituem em uma das principais fontes de identidade cultural. Quando nos definimos como 

ingleses, galeses, indianos ou jamaicanos, estamos falando de forma metafórica, já que estas 

identidades não estão literalmente impressas nos genes, porém são pensadas como se fizessem 

parte de uma natureza essencial. (Hall, 2005, p.47). Neste contexto são levados em 

consideração o sentimento de pertença, para a auto- denominação dos atores sociais. 

Um outro aspecto da questão da identidade está relacionado ao caráter de mudança. A 

globalização, por exemplo, é um processo de mudança que causa um grande impacto nas 

comunidades “tradicionais” no que se refere à identidade cultural. As comunidades são 

obrigadas a re-significar as suas tradições acompanhando o processo de desenvolvimento. 

Para descrever como a mudança na sociedade tradicional tem um caráter específico na 

modernidade, Hall cita  Marx (Hall, p.14, 2005): 

 
É o permanente revolucionar da produção, o abalar ininterrupto de 

todas as condições sociais, a incerteza e o movimento eternos [...].Todas as 
relações fixas e congeladas, com seu cortejo de vetustas representações e 
concepções, são dissolvidas, todas as relações recém formadas envelhecem 
antes de poderem ossificar-se. Tudo que é sólido se desmancha no ar... 
(Marx e Engels, 1973, p.70). 
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Segundo o exposto, as sociedades modernas são sociedades em mudança constante, 

rápida e permanente. Segundo Hall (2005), esta é a principal distinção entre as sociedades 

tradicionais e as modernas quando cita o argumento de Anthony Giddens (Hall, 2005, p.14): 

 

[...] nas sociedades tradicionais, o passado é venerado e os símbolos 
são valorizados porque contêm e perpetuam a experiência de gerações. A 
tradição é um meio de lidar com o tempo e o espaço, inserindo qualquer 
atividade ou experiência particular na comunidade do passado, presente e 
futuro, os quais, por sua vez, são reestruturados por práticas sociais 
recorrentes (Giddens, 1990, pp.37-8).  

  

A referida argumentação promove uma reflexão sobre como as religiões de matriz 

africana vêm se posicionando ao longo do tempo dentro do processo de globalização. Sabe-se 

que o processo de urbanização é uma das expressões do fenômeno globalização, que pode ser 

interpretada também como pós-modernidade. Mas, para entender como as comunidades que 

detêm conhecimentos tradicionais se comportam dentro desta construção social é preciso 

avaliar os vários fenômenos que promovem essa dinâmica, que serão abordados no capitulo 1 

deste trabalho com maior riqueza de detalhes. Conforme Teixeira (1999): 

 
Estou me referindo, portanto, a mudanças de correntes da 

apropriação e da adequação à temporalidade e à espacialidade vigentes na 
sociedade abrangente... Refiro-me também ao emprego crescente de 
eletrodoméstico na preparação das comidas votivas (forno de microondas, 
liquidificadores e processadores de alimentos), que minimizam o tempo e o 
envolvimento de pessoas no preparo das atividades litúrgicas [...] Da mesma 
forma, a modernidade chegou aos terreiros na aquisição dos itens para o 
preparo de comidas-de-santo e de emprego em seqüências dos rituais 
iniciáticos. Cereais que eram antes piladas ou moídos nos terreiros, são agora 
comprados sob forma industrializada; espécies vegetais, que eram colhidos 
pessoalmente por participantes credenciados de cada comunidade, são agora 
adquirida em mercados, feiras e até mesmo por intermédios do tele-erva. 
Colares iniciáticos que eram objeto de cuidadoso preparo por membros mais 
antigos dos terreiros, podem ser agora comprados em lojas especializadas em 
artigos afro-brasileiros. (Teixeira, 1999, p.138) 

 

Todavia, a falta das releituras e re-significações das tradições poderiam ocasionar o 

desaparecimento das religiões de matriz africana, que atualmente, podem ser encontradas 

numa grande variedade de denominações, tais como: Candomblé, Umbanda, Tambor de 

Mina, Xangô, dentre outras. Acredita-se que esta diversidade se deve à incorporação dos 

signos de diversos grupos étnicos africanos, etnias indígenas e européias, que contribuíram 

para a formação dos grupos religiosos. 
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Na proporção que o tempo passa, novas tecnologias tomam conta da sociedade, 

provocando as religiões de matriz africana a assumirem uma outra dinâmica, para se 

manterem em sincronia com o fenômeno globalização. A dedicação a processos importantes 

como a religião fica cada vez mais longe de serem vivenciadas em sua plenitude. Devido a 

este fenômeno, as pessoas passam a maior parte do tempo trabalhando para garantir sua 

sobrevivência, na maioria das vezes não dispondo de tempo sequer para os resguardos 

estabelecidos nos rituais religiosos.   

 
 
1.6 Etinicidade uma expressão de Identidade 

 
Definir etnicidade como identidade coletiva, baseando-se numa narrativa de origem, é 

muito difícil, principalmente para uma bióloga que está buscando promover um diálogo com a 

Antropologia. A dificuldade está na subjetividade acerca do termo, pois não existe um 

consenso acadêmico sobre o que seja etnicidade; o que há na verdade é um confronto de 

idéias dos cientistas sociais tentando uniformizar o conceito. No entanto, todas as variantes 

das teorias da etnicidade, apóiam-se na teoria primordialista, mesmo sendo considerada 

obsoleta: 

 

Em suas condutas cotidianas, o homem comum não guiado por uma 
ideologia abstrata ou por uma imagem coerente do mundo e da sociedade, 
mas por sua implicação nos vínculos pessoais dotados de “qualidades 
primordiais”. Essas “ligações primordiais” são aquelas que ligam os 
indivíduos por uma relação à qual atribuem uma qualidade especial que se 
refere à própria natureza do vinculo [...] (Poutignat e Fenart, 1998, p. 88). 

 

Por causa da experiência subjetiva da etnicidade, existem inúmeras variantes, que 

juntas podem criar um caminho explicativo sobre o fenômeno, ao fazer uma reflexão acerca 

da re-significação das tradições e considerando o sentimento de pertença, presente neste 

trabalho. A acepção de Frederik Barth (1998), quando aborda a teoria relacional, ajuda na 

construção da idéia apresentada nesta pesquisa. O autor posiciona-se acerca da etnicidade 

como um processo organizacional, considerando o grupo étnico do ponto de vista da 

atribuição de categorias de “Nós” e de “Eles”: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
a etnicidade não é um conjunto intemporal, imutável de traços culturais 
(crenças, valores, símbolos, ritos, regras de conduta, língua, código de 
polidez práticas de vestuários ou culinárias etc.), transmitidos da mesma 
forma de geração na historia do grupo, ela provoca ações e reações entre este 
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grupo e os outros em uma organização social que não cessa de evoluir 
(Barth, 1998, p. 112.) 

 

Barth (1998) faz uma abordagem sobre a etnicidade numa perspectiva ecológica e 

demográfica, tratando de pontos importantes na análise da pesquisa, referentes à intersecção 

dos grupos e perda de território das comunidades religiosas. O autor analisa a 

interdependência dos grupos étnicos e os setores de atividades que constituem o ponto de 

articulação com outras populações culturalmente distintas, trazendo para discussão diferentes 

formas que a interdependência ecológica pode apresentar mediante a adaptação de dois ou 

mais grupos. Esses podem ocupar nichos claramente distintos no meio ambiente natural, 

entrar numa competição mínima por recursos, monopolizar territórios ou ainda viver em 

simbiose. 

Pode-se encontrar abordagem sobre etnicidade na obra do professor Luis Nicolau 

Parés (2006). O livro A formação do Candomblé: história e ritual  da nação Jeje na Bahia, 

ajuda na compreensão histórica de diversas nomenclaturas (congo, jeje, nagô, angola, mais 

comumente, mina) que foram imputadas aos vários povos africanos embarcados como 

escravos. Nomenclaturas que em muitos aspectos reduziam a complexidade étnica dos grupos 

capturados e os homogeneizavam. O autor esclarece a gênese e a manutenção das identidades 

étnicas dos africanos no Brasil, através do uso das teorias de etnicidade de caráter relacional 

propostas por Barth (1998) e analisa as chamadas "denominações metaétnicas" – aquelas 

lançadas externamente aos africanos – demonstrando que, em vários momentos, muitas dessas 

identidades imputadas eram assimiladas estrategicamente por alguns grupos, principalmente 

com a chegada desses negros nos locais destinados à prática da escravidão. O autor pontua a 

insistência de Barth (1998), da necessidade de não se confundir cultura e etnicidade, pois a 

última seria uma dinâmica desenvolvida a partir da valorização de apenas alguns elementos 

culturais, os sinais que expressam as diferenças. (Parés, 2006, p. 14-15). 

Parés (2006) comunga com Barth (1998), a idéia de que a persistência dos grupos 

étnicos precisa de “um conjunto sistemático de regras dirigindo os contatos interétnicos.” Em 

outras palavras, é preciso que exista uma “congruência de códigos e valores”, o que em última 

instância requer e cria uma “similaridade ou comunidades de cultura”. O referido autor aponta 

o candomblé como um exemplo claro dessa dinâmica progressiva homogeneização 

institucional, acompanhada de uma dinâmica paralela de diferenciação “étnica” 

estabelecida a partir de uma serie discreta de elementos rituais [...] (Parés, 2006, p.16). 
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Para esta pesquisa, a etnicidade é assumida como uma expressão da identidade que é 

classificada como narrativa de origem, por considerar o uso das folhas sinais diacríticos de 

uma identidade coletiva negra. Neste contexto, há uma denominação utilizada no trabalho que 

é a “cultura vegetal”, mantida pelas religiões de matriz africana, baseada em práticas de 

comunidades tradicionais oriundas do continente africano e re-significada no Brasil, como 

forma de resistência. 

Segundo Barros (2003), com o clima tropical semelhante ao do continente de origem, 

os africanos trazidos ao Brasil em condições de escravos encontraram no nordeste brasileiro, 

mais especificamente no estado da Bahia, vastas extensões de florestas nativas, o que lhes 

facilitou uma boa adaptação ao meio, em virtude da afinidade que possuíam com a natureza. 

“A procura e a identificação de espécies vegetais objetivavam a manutenção de aspecto 

primordial de sua cosmovisão e, portanto, da sobrevivência de uma identidade enquanto 

negro e africano”. (Barros, 2003, p.12). A primeira atividade realizada no Brasil pelos 

africanos trazidos como escravos foi recompor a sua cultura, mantendo sua identidade mesmo 

tendo que agregar signos de outras culturas, reinventando suas tradições milenares, mantendo 

perto de si vestígios, traços e lembranças na íntegra das comunidades tradicionais africanas. 

 

1.7 Território 

 
Para falar de território é preciso entender o que é espaço, Muniz Sodré (1988) traduz 

espaço como o resultado da morada, que não se define como um mero efeito de fazer 

comunitário, mas como algo que indica a própria identidade do grupo, e o que dá identidade 

ao grupo são as marcas que ele imprime na terra, nas árvores, nos rios. Tudo isso concorre 

para fixar o ordenamento simbólico da comunidade. E esta ordem de relacionamento 

constitui um movimento de transformação, cujos pólos são marcados por atitudes de 

acolhimento de nomes ou valores. (Sodré, 1988, p.22).  

Os espaços religiosos exibem elementos que funcionam como demarcadores 

simbólicos do território religioso, sendo por vezes perfeitamente identificáveis aos olhos de 

observadores até pouco atenciosos. Esta demarcação simbólica do assentamento, bandeira de 

tempo, cumeeiras, quartinhas, mariwo, nos remete a uma primeira análise dos templos 

religiosos na condição de território. Segundo Milton Santos (1999) o estudo da organização 

do espaço não pode negligenciar a análise concomitante da forma, função, processo e 

estrutura, bem como a análise de como esses componentes interagem na criação e modelagem 

do espaço através do tempo. E afirma que: 
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Esses conceitos são necessários para explicar como o espaço está 
estruturado, como os homens organizam sua sociedade e como a concepção 
e o uso que o homem faz do espaço sofrem mudanças. A acumulação do 
tempo histórico permite-nos compreender a atual organização espacial 
(Santos, 1988, p.53). 

 
Na acepção de Santos (1999), o espaço é tempo acumulado e os lugares são os espaços 

do acontecer solidário. Isto faz com que, mesmo com o caráter hegemônico da globalização, 

os lugares e as suas manifestações culturais se afirmem, cada vez mais, como espaço de 

pertencimento, identidade e resistência. 

Mediante os tipos de segregação, Sodré (1988) faz uma classificação dos territórios 

que leva em consideração o ponto de vista de acesso em quatro tipos: 1) território público, 

que abrange ruas, praças, ônibus, teatros etc; 2) território de casa ou privado, ou seja, 

qualquer lugar nomeado como “ar” ou então espaço particular da sala de trabalho; 3) 

território interacional, definido pelas áreas de acesso restrito a pessoas legitimadas, como 

estudantes inscritos numa universidade; 4) território de corpo, relacionando com o espaço 

pessoal, como o próprio corpo e o espaço adjacente — esta é uma delimitação visível do 

espaço que acompanha o individuo, sendo capaz de se expandir ou contrair-se de acordo com 

a situação e caracterizando-se, portanto, pela flexibilidade. (Sodré, 1988, p.37). 

Entre as quatro classificações feitas pelo autor, a que é relevante para esta pesquisa é o 

território interacional, por entender que, para ser participante das religiões de matriz 

africana, faz-se necessário um credenciamento prévio, para que se possa comungar de todas 

as práticas religiosas. O que se busca no espaço religioso não é o território físico, mas sim 

político: 

[...] as culturas tradicionais africanas inscrevem o espaço-lugar na 
essência do poder, mas como um pólo de irradiação de forças e não como 
extensão física correspondente a um território nacional, sobre a qual se 
exerceria um domino hegemônico. Hegemonia ou imperialismo são 
conceitos que implicam na extinção da pluralidade das forças em proveito do 
dominante [...] (Sodré, 1988, p.37) 

 
Juana Elbein dos Santos (1986) refere-se aos terreiros de Candomblé como 

associações que se encontram instaladas em roças, que ocupam um determinado terreiro. 

Segundo a autora, esse termo “terreiro” acabou sendo sinônimo da associação e do lugar onde 

se pratica a religião tradicional africana. Esses terreiros constituem verdadeiras comunidades 

que apresentam características especiais, nas quais parte dos seus membros moram no terreiro 

ou nos arredores do mesmo. Outra parte dos integrantes moram mais ou menos distantes dali. 

Segundo a autora, na diáspora, o espaço geográfico da África genitora e seus conteúdos 
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culturais foram transferidos e restituídos no “terreiro” .  Pode se notar dentro do exposto até o 

momento que os indivíduos vivem duas relações importantes dentro do território, as 

existenciais e as produtivas, ambas consideradas relações de poder. Essas relações podem ser 

percebidas ao verificar que entre os indivíduos existe uma interação que busca modificar 

tanto as relações com a natureza quanto as relações sociais.  

O termo “terreiro” é descrito neste trabalho como o local onde são realizadas todas as 

ações que compõem a religião de matriz africana, retratado por Sodré (1988) como a 

principal forma social do negro no Brasil. É também denominado como “roça”, terminologia 

que provavelmente faz remissão às condições de sítios locais onde os terreiros se 

implantavam no inicio da sua estruturação, ambientes caracterizados por grandes dimensões, 

composto de árvores e afastados do grande centro urbano.  O estudo, do ponto de vista 

geográfico — e particularmente dando enfoque a etnografia de Claval (1997) — e 

considerando a problemática espacial de comunidades religiosas que possuem um modelo de 

estabelecimento peculiar na cidade — nesse caso, os territórios contínuos do candomblé —, 

pode proporcionar uma contribuição para a avaliação dos processos ocorridos na cidade como 

um todo, como será mostrado no capitulo 1. 

 

1.8 Revisões Bibliográficas 

 
Existem centenas de obras literárias que versam sobre a etnobotânica afro-brasileira, 

mas citarei três que tem uma aproximação com objeto proposto para este trabalho, que são: 

Verger (1995), Barros (1983 e 2002), e Serra (2002). No ano de 1995, Pierre Verger, 

fotógrafo e etnólogo, produziu a obra Ewé que oferece informações de referência, como 

glossário com nomenclaturas em iorubá e sua classificação científica. Nessa obra, Verger faz 

relatos sobre a relação entre os nomes dados às plantas e a ação delas esperada. O etnólogo 

realizou toda a pesquisa que originou o livro na África, no atual  Benin, e no Brasil (em 

Salvador, Bahia), em um universo no qual a importância da  transmissão oral é diferente de 

uma civilização baseada em documentos escritos. O estudo foi realizado baseado nos valores 

e ensinamentos dos Babalaôs.  Por causa das diversidades, fez-se necessário conhecer os 

nomes científicos das plantas, que no mundo iorubá tinham significados diferentes. Para 

realizar esta classificação foram utilizados 3.529 nomes iorubá, correspondentes a 1.086 

nomes científicos.  

O objetivo de Verger foi fazer uma pesquisa com foco etnológico e não terapêutico. A 

publicação aponta somente as plantas que tem uso na farmacopéia iorubá e para que tipo de 
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trabalho medicinal é utilizado, citando que as plantas também têm propriedades medicinais e 

deixando claro que o trabalho tem uma perspectiva etnológica. Verger foi o pioneiro no que 

se confere a levantamentos de plantas utilizadas nas religiões de matriz africana. 

O trabalho realizado por Fatumbi — como também era chamado Verger — é utilizado 

por pesquisadores de várias áreas das ciências sociais e biológicas. As pistas que foram 

levantadas pelo etnólogo, nas diversas vertentes dos trabalhos relacionados ao continente 

africano e aos grupos étnicos que formaram a população baiana, são utilizadas para ajudar na 

compreensão e descobertas sobre a formação da comunidade afro-baiana. 

Seguindo os caminhos de Verger, o professor José Flávio Pessoa de Barros no ano de 

1983 desenvolveu uma pesquisa no campo comparativo, mas restringiu o seu trabalho a 

cidade de Salvador. No ano de 2003, produziu a obra Ewé òrìsá: uso litúrgico e terapêutico 

dos  vegetais nas casa de candomblé jêje-nagô, que versa sobre utilização dos vegetais nos 

rituais, segundo a visão Jeje-Nagô. Ele fez uma monografia para cada vegetal, relacionando-

os aos elementos naturais e apontando correspondentes com sua utilização dentro dos terreiros 

de candomblé. Esta obra faz uma abordagem técnica, da classificação taxionômica científica e 

iorubá, com  uma linguagem acessível, atendendo não só aos iniciados, como também a todos 

os que se dediquem aos estudos dos vegetais nas áreas das religiões, antropologia, 

etnobotânica e botânica.  

Na obra O Mundo das Folhas, Serra et. al 2002, encontra-se uma análise de dados 

secundários oriundos de três pesquisas efetuadas: duas por Verger, no continente africano no 

ano de  1953 e em Salvador-Ba no ano de 1967; outra por Barros, no ano de 1983, realizada 

também em Salvador-Ba, no mesmo campo da pesquisa brasileira de Verger (1953). A equipe 

de Serra adotou procedimentos de análise comparativa, cruzando os dados do herbário de 

Verger com os de Barros, relativos ao mesmo campo, para fins de comparação sumária entre 

o registro da flora de emprego medicinal e litúrgico encontrável no candomblé nagô da Bahia, 

com o registro que tem uso similar na África (em países iorubá).  

O projeto, segundo a bibliografia, inventariou mais de duas centenas de itens do 

repertório de folhas utilizadas nos terreiros de candomblé, recolhendo exemplares ao herbário 

Alexandre Leal Costa (do Instituto de Biologia da UFBA) e catalogando devidamente esses 

espécimes. O livro alerta sobre a redução dos espaços verdes na cidade de Salvador nos 

últimos 30 anos, atribuída à ocupação desordenada do solo urbano e faz levantamento de 

espécies encontradas, relevantemente litúrgicas e fitoterápicas. 
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1. 9 Apresentação dos capítulos 

 

O capitulo 1 é introduzido por um breve histórico do crescimento urbano da cidade de 

Salvador a partir dos anos 1940, trazendo para a discussão a formação dos bairros de interesse 

para este trabalho, que tiveram uma ação forte da especulação imobiliária e  sofreram uma 

explosão urbana desordenada — invasões — e outros que foram construídos para fins 

habitacionais. Serão tratadas questões que fomentam a discussão acerca do tema, como os 

fenômenos de várias naturezas promotores da perda do território de área verde  dos espaços 

religiosos, sendo apontadas as principais causas e as conseqüências. Avaliando a acomodação 

dos templos, no processo de urbanização, a dinâmica dos terreiros, respeitando sua auto-

identificação e se são atendidos pela política de tombamento, foram classificados como: 1) 

terreiro protegido que apresenta área degradada; 2) terreiro protegido que apresenta área 

preservada; 3) terreiro não protegido com  presença de área verde; 4) terreiro não protegido 

sem presença de área verde. O capítulo terá um mapa de localização dos bairros dos terreiros 

em questão.  

No capitulo 2, o ponto da discussão estará dentro dos espaços religiosos, ressaltando a 

relevância da vegetação para as religiões de matriz africana e nos espaços externos e fazendo 

uma análise das formas de aquisição de plantas para o uso litúrgico. Estará presente nessa 

sessão uma revisão bibliográfica sobre a importância de Ossain — divindade protetora da 

vegetação da nação iorubá —, tendo como referência teórica Bastides (2001), Verger (1995) e 

Vogel et. al.  2007, Serra et. al 2002,  com a etnografia do mercado. As narrativas presentes 

neste capítulo foram coletadas dos indivíduos pertencentes às religiões, a partir da sua história 

de vida, tendo contribuído para o enriquecimento desse trabalho, ao tratar de: cultura 

terapêutica; cultura ritual; categorias das plantas apresentadas pelos interlocutores — plantas 

domesticadas, mato, folha, erva, macho/ fêmea etc. —; fitolatria  — culto às plantas sagradas 

— e o repertório de exemplares tratados na pesquisa.   O impacto da degradação dos espaços 

verdes nos rituais sagrados é um tema forte nessa sessão, assim como: as formas antigas de 

aquisição das ervas e novas alternativas de aquisição encontradas no circuito das ervas — 

coletas tradicionais, compras em feiras e centro de abastecimentos, manejo doméstico, 

“SEDEX”, “Disque-ervas” —; mudanças nos rituais; análises bibliográficas das espécies 

encontradas nos templos religiosos; diagramas para descrever o circuito das ervas. 

No capitulo 3 serão tratadas alternativas para manutenção dos espaços verdes públicos 

para fins religiosos e preservação com dos templos sagrados. As Políticas Públicas criadas no 

Brasil para atender as demandas das religiões de matriz africana será o pressuposto para o 
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desenvolvimento do capitulo, assim como os marcos legais que as regem. Contendo também 

uma conclusão analítica das políticas públicas executadas em Salvador o segmento religioso 

em questão. 

Essa pesquisa, por questão temporal e logística, não apresenta e nem poderia, toda a 

massa de informações contida nessa abordagem, muito rica de informações e cheia de 

especificidades. Registram-se, aqui, algumas análises concluídas e trabalhos realizados, que 

permitiram as prerrogativas para as causas e conseqüências da degradação dos espaços 

naturais de utilização para os ritos sagrados, a acomodação e dinâmica dos templos dentro da 

cidade de Salvador. 

 

2 Capítulo  I 

 
 

2.1 Fenômenos que promovem a perda de território dos espaços religiosos e um breve 

histórico do crescimento urbano de Salvador 

 
Os temas tratados neste capítulo serão referentes aos fenômenos que contribuíram de 

forma significativa para o desaparecimento de áreas verdes de interesse religioso nos espaços 

públicos e nos templos sagrados em Salvador. Esta sessão não pretende fazer um tratado 

histórico sobre a cidade, mas discorrer pontualmente sobre regiões onde estão localizados os 

terreiros que serão abordados ao longo da dissertação, analisando os fenômenos recorrentes 

que resultaram na modificação dos espaços dos templos, sua acomodação no contexto da 

urbanização e as conseqüências.  

Segundo as observações realizadas ao longo das investigações do presente trabalho, 

foi detectado vários fatores que provocaram a perda de espaços verdes nos Terreiros, tais 

como: tensões familiares; falta de recursos financeiros; invasões populares; urbanização / 

especulação imobiliária/modernização. As tensões familiares estão no campo da divergência 

de concepções religiosas; por exemplo, existem casos de terreiros que, após o falecimento dos 

seus zeladores, os filhos congênitos — que porventura não façam parte da religião, mas por 

tradição têm um cargo — não querem dar seguimento à missão do antecessor, e acaba por 

vender a área e mudar para um outro tipo de dinâmica de vida que não a do candomblé. Existe 

ainda a situação em que os sacerdotes desencarnam e não deixam um sucessor prévio; faz-se 

necessário, então, jogos adivinhatórios para que os inquises, orixás ou voduns, indiquem 

quem será o novo líder. Mas, quando essa escolha não agrada a todos, ocorre dissidência e 

consequentemente migração para outros segmentos religiosos e o fim de uma história.  
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Quanto à falta de recurso financeiro, pode ser citada a ausência de condição financeira 

para construir uma casa para abrigo. É sabido por todos que o templo religioso de matriz 

africana é uma instituição que tem uma norma estrutural e funcional patriarcal ou matriarcal, 

orientada e coordenada pelos sacerdotes ou sacerdotisas. Quando um indivíduo inicia-se na 

religião, ele passa a pertencer a uma nova família, na qual deve respeito e obediência aos seus 

mais velhos. Existem terreiros que quando um dos seus filhos constrói família sem uma 

condição mínima para comprar ou alugar um imóvel, a nova família passa a abrigar-se nas 

dependências do templo religioso.  A conseqüência dessa ação é que na maioria dos casos em 

que os descendestes dessa nova família não se filiam à religião e/ou se convertem a uma outra 

vertente religiosa, essa convivência deixa de ser tolerante e o espaço é vendido sem critérios 

para pessoas que também não são credenciadas e às vezes o mantém por interesse comercial.  

 

2.2 O processo de urbanização em Salvador 

 

Quanto às invasões populares, resultado de um problema de ordem social, a falta de 

assistência eficiente para o planejamento familiar, falta de um eficiente programa de incentivo 

aos estudos, esportes e artes, por parte dos poderes públicos, promove a formação de grupos 

de indivíduos mal educados, que passam a gerar família sem muita perspectiva de vida, sendo 

forçados a morar em locais sem uma infra-estrutura mínima de sobrevivência, não raro casas 

de um cômodo, construída em encostas ou em áreas que tenha a presença de “mato”.   

Para essas pessoas a simbologia dessas áreas verdes é o extrativismo. Então, 

sobrevive, extraindo das áreas madeira para cozinhar e frutos para se alimentar e/ou 

comercializar. Ao encontrar nos espaços de terreiros elementos que lhe garantam a 

manutenção diária, esses indivíduos que vivem à margem da sociedade invadem e retiram o 

que lhes é necessário. Quanto para outros indivíduos tais como, os pertencentes às religiões de 

matriz africana o “mato” é um local sagrado.   

Quanto ao processo de urbanização, é considerado nesse trabalho aquele que degrada 

em uma maior proporção os espaços verdes e comprime os templos religiosos, pois, 

acompanhado da especulação imobiliária, dá a conotação de modernização e 

desenvolvimento. São ações que visam atender às necessidades do capitalismo, diga-se de 

passagem, com muita eficiência. A intenção da referida pesquisa não é postular contra o 

processo de urbanização, mas salientar as formas como foi executado, sem uma eficiente ação 

voltada para o contexto das áreas verdes da cidade de Salvador e acomodação segura e digna 

a população de vulneráveis.  
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A análise do processo de urbanização é a partir dos anos de 1940, tendo sido escolhido 

período que ocorreu a primeira reforma da cidade de Salvador autorizada pelo Decreto Lei Nº 

701 de 24 de marco de 1948. É importante avaliar, portanto, como era a atmosfera 

soteropolitana no referido período. 

No prefácio do livro O macroplanejamento da aglomeração de Salvador, Scheinowitz 

(1997) demonstra que Salvador passou por uma revolução. Ela quase se tornara uma grande 

cidade industrial antes do fim do século XIX. Mas, através do turismo e do petróleo, tornou-se 

uma metrópole econômica original, não se contentando em ser uma capital agrícola somente. 

A cidade em crescimento precisava de um plano de circulação entre os bairros que seriam 

integrados por uma rede de vias públicas coerente. Este foi o primeiro Plano urbanístico 

institucionalizado pelo Decreto-Lei nº 701 de 1948. Com o passar do tempo o planejamento 

da urbe estendeu-se ao litoral, aos centros industriais de Aratu e Camaçari e criou-se um 

distrito industrial. A isto veio se agregar o desenvolvimento de grandes projetos habitacionais 

como Narandiba e Cajazeiras. Tudo foi concebido de 1945 até hoje, considerando que o 

período iniciou-se com o engenheiro Mário Leal Ferreira, mas a grande expansão da cidade se 

deu a partir de 1967.  

Segundo Scheinowitz (1997), em fevereiro de 1967, assumia a prefeitura Antonio 

Carlos Magalhães, que deflagra imediatamente a maior revolução urbana. Em questão de 

meses, os vales virgens foram transformados em avenidas. Já em 1974, Salvador era 

irreconhecível. O processo aconteceu da seguinte forma: em 1941, foi descoberto o primeiro 

campo comercial, o petróleo, localizado em Candeias/ Ba, no Recôncavo baiano; em 1950, a 

população alcança 417.000 habitantes; em 1960, atinge os 630.000; em 1967, a população já é 

de 900.000 habitantes e marcha rapidamente para o milhão que ela atinge em 1970. 

Mas as perspectivas econômicas trazidas pelo petróleo e a explosão demográfica 

transformam Salvador em uma caldeira sob pressão.  Como sublinha o especialista da 

geografia urbana Paul Claval  (1997): “se o poder público não quer que o crescimento pare 

por falta de terrenos construtíveis, é preciso adiantar a ele, preparando as extensões futuras 

e acompanhá-las  aos tráfegos que o desenvolvimento gera”.( Claval, 1997, p. 9). 

Pelo o exposto até o momento, fica claro que o processo de expansão da cidade 

atendia única e exclusivamente às necessidades das indústrias. As áreas verdes foram 

substituídas por “próteses de concreto”, antagônicas às estruturas preexistentes — com vasta 

áreas verdes e grandes representantes de Mata Atlântica. O projeto urbanístico visava somente 

à expansão da cidade dentro do contexto econômico, sem se dar conta do aumento 

exponencial da população. Isso provocou o adensamento urbano, tendo como conseqüência a 
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segregação residencial, com a evacuação das áreas de interesse comercial e empurrando a 

população de baixo poder aquisitivo — nesse caso, insere-se os templos religiosos de matriz 

africana — para as áreas marginais, criando os bairros habitacionais para desafogar o centro 

industrial. 

Não cabe a esse trabalho descrever todas as etapas do processo de urbanização — 

vinda da petroquímica, centro industrial de Aratu, vias de circulação —, pois o assunto gira 

em torno do desaparecimento de espécies vegetais que são utilizadas nos rituais das religiões 

de matriz africana. A dinâmica da cidade é muito explícita e ocorre através das interações 

com o seu espaço físico, onde os sujeitos sociais desempenham um importante papel de 

transformação, no que tange à configuração do seu próprio espaço e cultura, delineando 

formas de organização de trabalho e de relação entre os habitantes. Os lugares sociais são 

definidos mediante as ações dos grupos no espaço que habitam, vivendo as experiências 

produzidas por eles mesmos ou outrem, tornando as relações diferentes no âmbito da própria 

cidade e construindo, desta maneira, o sentido de territorialidade. 

Os espaços de territorialidade construídos e definidos pelos sujeitos sociais nas 

relações múltiplas, explicitam a idéia de que existem, entre as populações e os cenários que 

elas ocupam, relações interativas que geram, dentro de um mundo político heterogêneo que é 

a cidade, vários outros pequenos mundos representativos de áreas de conflitos sociais, que são 

os bairros. No limite de um bairro pode-se constatar a existência de pequenas áreas de 

contato, onde os sujeitos coletivos constroem suas experiências e seus códigos de 

significados, criando marcas que caracterizam as relações nela presentes. 

Para compreender a dinâmica que acomete os templos religiosos, pode-se verificar 

uma valiosa pista apontada por Souza (2000), quando descreve os tipos de habitação da 

população negra: 

 

No caso de Salvador, como visto, a “expulsão” gradativa de antigos 
escravos das casas dos senhores leva-os a buscar domicilio nos pequenos 
espaços possíveis de ocupação nessa cidade, que passa a ter seus espaços 
valorizados como mercadorias imobiliárias, intensificando-se, assim, o 
surgimento de casas de cômodos e cortiços, para os que só podiam pagar 
aluguel de porções mínimas. Para os mais pobres, não absorvidos na 
dinâmica econômica da cidade, restava-lhe, como opção, edificar casebre 
nos arrebaldes, com características ainda rurais, subdividindo roças, 
ampliando núcleos de pescadores e densificando a ocupação de antigos 
quilombos, pressionando assim os espaços urbanos e periurbanos existentes, 
que ainda não estavam valorizados em termos fundiários (Souza, 2000, p. 
100). 
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A estrutura fundiária de Salvador apresenta um alto grau de concentração, obrigando a 

população negra — que historicamente sempre foi à população mais pobre da cidade — a 

buscar alternativa de moradia em locais que não interessavam aos especuladores; estas áreas, 

via de regra, eram distantes do centro da cidade ou áreas com infra-estrutura de equipamentos 

públicos e serviços praticamente inexistentes: 

 

As características particulares fundiárias em Salvador, com solo nas 
mãos de poucos grandes proprietários (Igreja, poder público e alguns 
particulares), sob um sistema fundiário arcaico, tinham influencia direta, 
também, na produção da habitação e no uso do solo em geral. A cidade 
herdara uma estrutura assentada sob o sistema de enfiteuse, ou aforamento. 
Esse instrumento jurídico de parcelamento da terra, instituída no Brasil no 
período colonial consiste no direito real por parte do efiteuda de cultivar e 
utilizar amplamente, em perpetuo, o imóvel alheio (domínio Útil), mediante 
uma pensão, sem contudo destruir-lhe a substância ( domínio pleno ou 
direto) que permanece com o titular( Souza, 2000, p. 99). 

 
 

O sistema de apropriação do solo urbano em Salvador citado anteriormente por Souza 

(2000), fomentou a implantação dos terreiros nas áreas periféricas, áreas essas, na maioria das 

vezes, carentes de qualquer infra-estrutura de serviços coletivos, mas, a partir destas 

instalações, os templos religiosos passam a ser construídos em muitos bairros populares. A 

repressão da polícia contra as práticas religiosas também foi uma das causas que provocaram 

o deslocamento dos terreiros; aqueles instalados em áreas distantes encontravam-se mais 

protegidos desse tipo de violência. A periferia referida nesta pesquisa é atribuída a todas as 

áreas distantes dos centros comerciais urbanos onde estão encontradas as elites da sociedade 

soteropolitana. 

 

Os terreiros de candomblé mais antigos de Salvador remetem 
também à historia da cidade. Por força da proibição do culto e das 
associações negras durantes longo período, esses centros foram obrigados a 
se localizar em áreas periféricas da cidade, então de ocupação nula ou 
rarefeita. Em função das características de suas comunidades, os terreiros 
foram agregados em suas áreas ou em torno de si, habitações de seus 
membros ou simpatizantes, constituindo-se, por fim em embriões de alguns 
bairros e, assim, tornando-se também um dos fatores de urbanização da 
cidade de Salvador (Santa´Anna, 1999, p.9). 

 
 

A dinâmica dos terreiros é também constatada por Mattoso (1992). No entanto, esta 

autora aponta como causa a busca das condições ideais de funcionamento em virtude da 

necessidade de áreas verdes. 
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Com a diáspora, o ambiente africano foi de alguma forma transferido 
para o terreiro, dividido em dois espaços cujas características e funções são 
diferentes. O primeiro compreende construções públicas e privadas que 
forma o ‘espaço urbano’... ... o ‘espaço mato’, acessível apenas aos 
sacerdotes, ocupa 2/3 do terreiro, com diferentes árvores e arbustos cujas 
folas servem para as práticas litúrgicas... ... após a  abolição da escravatura, 
os terreiros buscaram condições ideais de funcionamento, estabelecendo-se 
nas paróquias semi-urbanizadas, como as da Vitória e de Brotas, para onde, 
aliás, vieram também os negros provenientes do campo ( Mattoso, 1992, p. 
430). 

 
 
 

É importante ressaltar que a abertura das grandes vias de circulação não é a principal 

justificativa para esclarecer o processo de segregação residencial de Salvador, comumente 

encontrada em bibliografias sobre a sua evolução. Mas, foi sim a principal responsável pela 

intensificação do adensamento urbano entorno dos terreiros, provocando uma grande pressão 

fundiária dos setores populares que afluíram para as ares no entorno deles, e que mais tarde 

passam a invadir áreas destinadas ao culto religioso. 

 
2.3 Resumo histórico dos bairros e Terreiros relevantes para esta pesquisa 

 
2.3.1 O bairro Cabula e o Terreiro Congo Angola Bate Folha 

 
Depois de uma visão panorâmica sobre o processo de urbanização em Salvador, 

desencadeado no ano de 1940, e após a análise dos fenômenos que tem contribuído para o 

desaparecimento das áreas verdes nos terreiros, já se tem elementos suficientes para entender 

a formação de alguns bairros citados nesse trabalho.  

Atualmente, podem-se identificar, em Salvador, lugares sociais com fronteiras 

simbólicas definidas, que são caracterizadas por conflitos, nos quais coexistem vários mundos 

circunscritos a um só mundo. O ponto comum destes bairros é que, antes de serem como são 

atualmente todos foram áreas de Mata Atlântica primária e esta característica pode ser notada 

hoje nos pontos que ainda resistem aos concretos, às pequenas manchas verdes na cidade. 

Para remontar a história dos bairros citados anteriormente, foram utilizadas pesquisas 

das professroas Rosangela Leal (2004), Sandra Medeiros (2004) e Rosali Braga (2004), que 

discorrem sobre a formação do Bairro do Cabula e os impactos sofridos durante a sua 

formação. Segundo as pesquisadoras, por muito tempo o Cabula se constituiu numa 

localidade distante, com características rurais, situada nos arredores da cidade. Até pelo 
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menos o início da década de 1940, o referido local representava uma importante área verde de 

Salvador e era constituído por fazendas, cuja principal produção era a de laranja.  

A década de 1950 foi marcada pelo início do processo de expansão horizontal em 

Salvador. A referida expansão, segundo as pesquisadoras, teve diversas causas, entre as quais 

foram salientadas: a evolução dos transportes, o desenvolvimento do centro urbano, a rigidez 

da estrutura da propriedade da terra na cidade e a forte especulação imobiliária. No Cabula, 

uma praga destruiu os laranjais entre 1940 e inícios dos anos 1950. Ambos os fatos foram 

muito importantes para a transformação do uso do solo no Cabula e para a respectiva 

degradação ambiental da região.  

Dos anos1960 até 1970 as transformações no sistema de transporte, tanto no próprio 

bairro como na cidade como um todo, fomentaram um grande impulso ao crescimento do 

Cabula, situando-o em posição geográfica estratégica.  

Em função destas circunstâncias, a década de 1970 foi marcada por um ritmo muito 

acelerado nas mudanças do bairro, destacando-se a implantação de grandes equipamentos 

públicos e/ou privados, como uma das marcas fundamentais do período. Ainda nesta ocasião, 

destacam-se também grandes alterações no que diz respeito à questão da moradia. A 

densificação da ocupação a partir da década em destaque foi extremamente forte e os espaços 

verdes, até então ainda comuns no Cabula, passaram a ser largamente substituídos por áreas 

densamente construídas.  

Em outras palavras, segundo a pesquisa, os anos 1970 e os posteriores foram marcados 

por alterações estruturais no Cabula: as antigas fazendas haviam sido vendidas e/ou divididas 

em lotes menores e ai se vai transformando o Cabula, tanto através de ocupação legal quanto 

ilegal. 

No que concerne às ocupações formais, a pesquisa aponta que os grandes 

investimentos são realizados em conjuntos habitacionais, promovidos direta ou indiretamente 

pelo governo, além dos conjuntos que também se estabelecem nos bairros, os chamados 

loteamentos legais, ou seja, divisões de grandes áreas, feitas segundo as normas e regras 

estabelecidas pela Prefeitura Municipal de Salvador. No que tange às ocupações informais, 

nas quais os problemas ambientais são ainda mais drásticos, destacam-se: os loteamentos 

ilegais, que são áreas também consideráveis, divididas sem o respeito às normas 

estabelecidas, e as subdivisões posteriores, pelas quais costumam passar espaços menos 

valorizados, dentro dos loteamentos ilegais, e as invasões.  
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Nas décadas de 1980 e 1990, o processo de ocupação e a falta de preocupação com o 

meio ambiente prossegue; assim, as áreas verdes ainda presentes vão rapidamente 

desaparecendo. O Cabula continua crescendo e, em função da própria densificação 

demográfica, vai se tornando cada vez mais atraente também para o setor comercial. Esta 

afirmação pode ser constatada, por exemplo, através do aparecimento de uma série de 

pequenos shoppings que passam a marcar a paisagem do bairro. 

 As pesquisadoras salientam também as duas grandes intervenções que estão 

ocorrendo na cidade que afetam diretamente o Cabula, a construção da Avenida Luís Eduardo 

Magalhães, já concluída, e a implantação do Projeto Metrô de Salvador. Com relação aos 

fortes impactos ambientais, a pesquisa aponta que o Cabula tem sofrido muito com a ação 

antrópica indiscriminada. Dentre os efeitos mais marcantes desta ação pode-se destacar: o 

desmatamento indiscriminado para a construção das vias de acesso e dos inúmeros imóveis aí 

instalados; contaminação dos aqüíferos existentes; acúmulo de lixo e conseqüente erosão das 

encostas; o aumento considerável no trânsito de veículos coletivos e particulares, elevando os 

índices de poluição do ar e sonora. 

No referido bairro encontram-se muitos templos religiosos de matriz africana, mas um 

será priorizado nesse trabalho por apresentar características peculiar que é a manutenção de 

sua área verde para fins religiosos: o Terreiro do Bate Folha – auto-identificação Angola –, 

hieronímico Mansu Bandu Kenkê. Segundo o laudo antropológico realizado pelo professor 

Doutor Ordep Serra (2002), em termos espaciais e de patrimônio ambiental, o Bate Folha é, 

seguramente, o maior terreiro de Salvador. È também um dos mais antigos templos religiosos 

em funcionamento. 

O Terreiro Congo Angola Bate Folha, fundado em 1916 por senhor Manoel 

Bernardino da Paixão, Ampumandenzu, foi iniciado por uma Nengua de Inquiciane 

(sacerdotisa suprema do culto dos Inquices, isto é, das divindades celebradas na tradição 

Banto), a matriarca da nação angola da Bahia. No entanto, também há relatos encontrados no 

templo do Bate Folha, segundo os quais um africano oriundo do Congo, Manoel Nkosi, foi 

seu iniciador.  Ampumandenzu implantou o Terreiro Mansu Bandu Kenkê, celebrando os ritos 

de fundação em 1916, e o regeu até a sua morte, ocorrida no ano de 1946. Foi sucedido pelo 

Tata Bandanguame, de nome civil Antonio José da Silva, que assumiu o cargo em 1949 até 

1965 quando veio a falecer. Foi substituído por Dijinenuanga, Pedro Ferreira, que faleceu sem 

exercer o papel de iniciador, sendo substituído nesse mesmo ano 1970 por Nebanji, João José 

da Silva, mais conhecido como Joça; seu substituto foi o Tata Nkisi Molundurê, Eduarlindo 

Crispiniano de Sousa, conhecido como o Tata de Inkisis Dudu, o quinto a ocupar o posto mais 
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alto da roça, que no período da entrevista em 26 de julho de 2007, encontrava-se enfermo 

vindo a falecer em 19 de dezembro de 2007. Veja abaixo fotografia da entrada do Terreiro. 

 

3. Fotografia 1. 

 
Foto: Sueli Conceição 
Entrada do Terreiro Bate Folha 

 

No período da entrevista, conversei com o Cícero Rodrigues Santos Lima, que é o 

Cafuringanga do terreiro, que fez a vez do Tata Dudu. O interlocutor informou que a origem 

do nome Bate Folha, foi por causa da utilização de folhas mágicas pelos negros africanos que 

fugiam dos feitores pela região que era de mata intensa, e ao chegar no local pegavam as 

folhas batiam uma na outra e então ficavam invisíveis aos olhos dos perseguidores, para 

depois fugir para o Quilombo do Beiru. Esse relato foi passado para Cícero pelos seus mais 

velhos e o mesmo não sabia dizer qual era o tipo da espécie utilizada pelos negros escravos.    

O interlocutor diz que o terreiro encontra-se cercado por invasões, sinalizando para a 

grande explosão urbana ocorrida ao longo desses últimos 30 anos, período que ele usou como 

referencia, considerando seu tempo de permanência na roça. Segundo ele, muitos dos 

moradores entram na roça para retirada de madeira, para fazer fogo, para cozinhar, apontando 

ainda que as pessoas invadem a área para retirada da madeira por causa da falta de dinheiro 

para comprar o gás de cozinha, porém ressaltando que isso não chega a causar degradações 

em grandes proporções ao espaço verde no terreiro. Afirma também que o problema 

latifundiário é o principal fator que promove a perda dos espaços.  
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Cabe lembrar que o terreiro teve sua locação reconhecida pelo Ministério da Cultura 

como um autêntico Território Cultural Afro-brasileiro, nos termos dos artigos 215 e 216 da 

Constituição Federal de 1988 e do artigo 1º da Lei 7.688, de 22 de agosto de 1988, como 

atesta o documento publicado no Diário Oficial da União em 13 de setembro de 2000. No ano 

de 2002 foi registrado nos livros de tombo histórico, etnográfico e paisagístico do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, conforme pode ser encontrado no laudo 

antropológico produzido pelo professor Ordep Serra.  

 

2.3.2 O bairro Trobogy e o Terreiro Onzó Nguzo za Nkisi Dandalunda ye Tempo 

 

Um outro estudo de caso será sobre a localização Trobogy e Estrada Velha do 

Aeroporto. Para conhecer a história de formação desses dois bairros, fui orientada pelo senhor 

Antônio de Andrade, licenciado no curso de Letras pela Universidade Federal da Bahia e 

Vice-presidente da AMOVILA – Associação de Moradores Vila Mocambo – morador da vila  

há 13 anos. 

Antônio destaca que, para falar da dessa região, é preciso se situar no contexto 

histórico e social de Salvador nos últimos 60 anos. 

Tudo começou quando, em 1944, se construía na Bahia a primeira estrada 

pavimentada com asfalto, material espetacular enviado pelos americanos para substituir o 

paralelepípedo, que seria em breve superado. Ali nascia a Estrada Velha do Aeroporto – EVA 

–, que serviria de via direta para uso militar entre o centro da cidade e o aeroporto. Assim, se 

desbravava uma região cujos sítios e fazendas formavam o cinturão verde da cidade do 

Salvador. Logo depois, a Fazenda Mocambo – com histórico de refúgio de negros – era 

loteada por Dr. Jorge Aguiar, morador da Rua Mocambo até os dias de hoje, homem que 

desenvolveu inúmeras atividades produtivas no sítio, tendo sido o primeiro e maior produtor 

de rosas da Bahia. Vale lembrar que no referido momento de construção surgia a Avenida 

Paralela. 

Durante muito tempo, Pau da Lima constituiu o maior adensamento populacional ao 

longo da EVA. Tempos depois, Nova Brasília atraía agricultores do interior, tornando-se um 

núcleo de pessoas habilitadas na arte de plantar e cuidar de gado. Além dessas habilidades, 

muitas das mulheres ali residentes ganhavam seu sustento nas atividades de parteiras, 

rezadeiras e catadoras de folhas medicinais para a venda na Feira de São Joaquim.  

Os novos sítios possuíam extensas áreas verdes, compradas por pessoas que já 

buscavam o ar puríssimo da região mais alta de Salvador, e tinham o sonho de cultivar 
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pomares e hortas regadas pela água farta dos vales e rios, hoje nos limites da Vila Dois de 

Julho. Fazendas de gado resistiram ainda por muito tempo, e esse conjunto de atividades do 

campo garantiu longo período de preservação ambiental. Moradores da Rua Mocambo 

analisavam suas fontes e cisternas periodicamente, para constatar a pureza dos minadouros 

que nasciam das pedreiras abundantes no local e abasteciam a cidade em expansão.  

Até final da década de 1990, a Rua Mocambo constou de sítios de moradores que 

tinham planejado uma vida mais tranqüila para sua família. Naquela época, valores humanos 

como o cooperativismo e o associativismo ajudavam na interação entre as pessoas da 

redondeza, havendo troca intensa de serviços entre vizinhos de diversas classes sociais. 

Esse cenário bucólico começou a mudar na época em que as encostas de outras partes 

da cidade de Salvador, instáveis pelo avanço das construções precárias, cediam à menor 

quantidade de chuva. Sem opção, aquelas famílias eram alocadas nesta região, quando alguns 

povoados foram levantados da noite para o dia. Assim, nasceram Novo Marotinho e 

Jaguaripe. O bairro Vila Dois de Julho nasce como loteamento, com terrenos adquiridos por 

pessoas que valorizavam a localização, com Nova Brasília já densamente povoada.  

Atualmente, com a expansão imobiliária na Estrada Velha do Aeroporto, o cenário da 

natureza exuberante de outrora começa a tomar nova forma. Na área que circunscreve a Vila 

Dois de Julho, são inúmeros os conjuntos habitacionais financiados pela Caixa Econômica 

Federal, construídos sem a menor atenção às leis de proteção ambiental. Árvores centenárias 

estão tombando aos empurrões dos tratores, e o que flui em nossos rios – Mocambo e 

Trobogy – não é mais a água límpida de um passado recente e sim um líquido caudaloso 

proveniente dos esgotos tratados anacrônica e insuficientemente, gerados pelos conjuntos de 

prédios. Antonio lamenta: 

“É contraditório um órgão oficial agir de tal maneira quando 
existe uma ordem mundial em favor da salvação do planeta, e quando 
ele próprio, a Caixa, imprime e distribui o Estatuto que rege o novo 
ordenamento urbano conforme as leis de preservação ambiental. Em 
qual das atitudes se coloca os princípios da instituição pública, já que 
na teoria diz e professa uma coisa, e na prática faz repetidamente outra 
inteiramente diversa?” (Soteropolitanos, 10/10/ 2007). 

 
Nesta região, encontraremos o Terreiro Mocambo, de nome religioso Onzó Nguzo za 

Nkisi Dandalunda ye Tempo, que significa a Casa da Força Espiritual das Divindades 

Dandalunda e Tempo, localizada na Vila Dois de Julho, no bairro do Trobogy. Lá, 

desenvolvem-se trabalhos religiosos e atividades para beneficiar a comunidade, dando 

visibilidade à cultura banto, que por anos tem sido deixada no esquecimento. Há 12 anos é 
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coordenado por Tata Dya Nkisi Minatojy, sacerdote do Terreiro Mokambo, conhecido 

popularmente como Tata Anselmo.   

Em 18 de janeiro de 1996, fundou-se o terreiro Mocambo. Segundo Tata Anselmo, a 

escolha do bairro para a implantação do terreiro foi feito por Dandalunda. Depois de instalado 

se soube que lá, provavelmente, teria existido um quilombo. O terreiro apresenta vegetações 

que são relevantes para os rituais sagrados. Mas, nem todas as ervas são encontradas no 

espaço, fazendo-se necessária a busca das vegetações em áreas fora da roça ou até mesmo 

tendo que compra-las nas feiras e centro de abastecimento. Segue imagem da entrada do 

templo religioso Mocambo. 

 

4. Fotografia 2. 

 

Foto: Sueli Conceição 
Entrada do Terreiro Mocambo  

 

2.3.3 Estrada Velha do Aeroporto e o Terreiro Manso Dandalungua Cocuazenza 

 

O Terreiro Manso Dandalungua Cocuazenza foi fundado por Talaket Zulmira dos 

Santos, conhecida porpulamente como Zuzu. Apresenta uma extensão de terra de 38.000 m2, 

atingindo a Estrada Velha do Aeroporto, passando pela estrada do Coqueiro Grande, 

chegando até ao bairro Fazenda Grande 4. Atualmente tem à frente a Talakete Noelia, que 

assumiu o Terreiro há dois anos após a morte de Zuzu. Segundo Raimundo dos Santos, Ogan 

confirmado a um ano e meio — suspenso há 19 anos —, todas as plantas que são utilizadas no 
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terreiro são retiradas das suas  dependências.  Ele diz que antes dos empreendimentos 

imobiliários na região da paralela e Estrada Velha do Aeroporto, todos retiravam as plantas 

dos espaços de matos presentes para preservar os que existiam na roça. Agora, eles utilizam 

somente o que tem dentro da roça com a preocupação de utilizar e preservar. O terreiro tem 

uma grande diversidade de plantas de pequeno, médio e grande porte que atendem às 

necessidades dos seus rituais.  

 

5. Fotografia 3. 

  
Barracão do Terreiro Manso Dandalungua Cocuazenza 
Foto: Sueli Conceição 

 

2.3.4 O bairro da Federação e o Terreiro Oxumaré 

 

Segundo Parés (2006), o Engenho Velho de Federação era um terreno arrendado  e de 

propriedade do doutor José Carneiro dos Santos. Segundo o autor, provavelmente no inicio do 

século XX, as terras do Engenho Velho de Federação foram compradas pelo comendador 

Bernardo Martins Catharino. Por volta de 1930, essa área era de 226.526 metros quadrados. 

No final da década de 1950 ou principio dos anos 1960, o caminho que dividia o terreiro foi 

asfaltado pela prefeitura de Salvador, e hoje pertence a família, convertendo-se a atual via 

pública Ladeira Manoel Bonfim. Neste mesmo período também ouve uma progressiva perda 

de terras, ocorreu, sobretudo, devido á construção de casa e casebres.  
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O trabalho segue nessa temática tratando do Terreiro Oxumaré que atualmente tem à 

frente o senhor Sivanilton Encarnação Mata, conhecido como Baba Pecê. A comunidade do 

terreiro passou a chamá-lo desta forma em homenagem a sua avó, que era a mãe de santo 

mais velha da roça; como a religião tem como principio respeitar, cuidar e valorizar os mais 

velhos, o desejo da avó de que seu neto fosse batizado como Paulo César foi atendido.   

Babá Pecê tem 43 anos de idade, 42 anos de iniciado na religião, sua iniciação ocorreu 

quando ele tinha 1 ano e 6 meses de vida. Conta ainda que a sua avó e o senhor Nezinho da 

Muritiba dizia nessa época que o menino seria um dia o líder do terreiro, cargo que ele ocupa 

há 14 anos. Inicia a nossa conversa falando sobre a visão das pessoas no candomblé, dizendo: 

“o candomblé não é uma vara de condão, que faz e desfaz instantaneamente, mas uma 

religião cheia de princípios, preceitos que somente os merecedores alcançam os seus 

desejos...” 

Segundo Babá Pecê, o terreiro tem 170 anos de atuação nesta região, quando as 

atividades tiveram início com os Tios e Tias escravos que lá habitavam. Pecê diz que apesar 

da sociedade da época ser machista, as mulheres sempre estiveram na liderança. O terreiro foi 

tombado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural - IPAC — órgão do Ministério da 

Cultura, com autarquia do Governo do Estado, e já foi ameaçado de ser retirado do local pela 

prefeitura, no período da construção da passarela da Avenida Vasco da Gama.  (Baba Pecê, 

entrevista 14/02/2007). 

 

6. Fotografia 4. 

 

 
Foto: Sueli Conceição 
Acesso ao Terreiro Oxumaré pelo bairro de Federação 
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Babá diz que na nação ketu, existem dois cargos direcionados às pessoas que lidam 

com as ervas, são o Babá ewê e Yá ewê. Esses dois são responsáveis pelas plantas de menor 

porte, utilizadas em banhos, limpezas, processos de iniciação, chás. Existem ainda os Babás 

Kissá que são responsáveis pelas plantas de grande porte (árvores). Pecê diz que estes cargos 

existem na sua roça, mas, que por motivo de trabalhos particulares, os responsáveis pelo cargo 

estão muito distantes das suas obrigações diárias dentro da roça. 

 

7. Fotografia 5. 

  

Foto: Sueli Conceição 
Acesso ao Terreiro Oxumaré pela Avenida Vasco da Gama 

 

2.3.5 O bairro da Liberdade e o Terreiro Vodun Zo 

 

O bairro da Liberdade, antiga estrada das Boiadas, que no final do século XVIII e 

inicio do século XIX pertencia ao perímetro urbano onde se encontrava a Freguesia de Santo 

Antônio Além do Carmo. Está freguesia criada em 1646 pelo bispo D. Pedro da Silva 

Sampaio, sendo uma das maiores freguesias em extensão territorial da cidade .  O bairro da 

Liberdade se desenvolveu no distrito que tinha muitas roças e que pertencia aos religiosos da 

época — indivíduos pertencentes a igreja católica—. Era uma área pouco habitada, onde se 

encontrava, por exemplo, o Largo do Ouro (atual bairro Sieiro), Roça de Candomblé (atual 

bairro Japão), Campo do Santo Antonio (atual Curuzu), Corta-Braço (atual bairro Pero 

Vaz).A área foi denominada Liberdade por que foi o local por onde os lusitanos foram 

expulsos, em 02 de Julho de 1823, data da consolidação da Independência da Bahia. 
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As demarcações de terrenos se intensificaram a partir de 1940, através dos fluxos 

migratórios e a expansão do centro comercial nesse mesmo período, que foram desalojando as 

famílias residentes nas freguesias centrais da cidade. Vale lembrar que essa exclusão das áreas 

centrais foi também reforçada por uma política de saneamento básico colocada em prática, 

visando erradicar o perigo de surtos epidêmicos que ameaçavam essas áreas consideradas, na 

época, como insalubres, o que levou as autoridades a desencadearem uma série de medidas 

objetivando a extinção dos mocambos no centro da cidade. Conforme a nota jornalística a 

seguir escrita por Luiz Viana Filho: 

 

“A questão dos mocambos. 

A prefeita acaba de declarar guerra aos “mocambos”. Os 

proprietários dos mocambos foram, por decreto, obrigados a demoli-los sob 

pena de serem multados. 

Terá a Prefeitura coragem e mais de que isso, possibilidade de 
demolir as casas na sua maioria de propriedade de moradores, ocupadas por 
milhares de pessoas? Evidentemente que não poderia fazê-lo, pois não dispõe 
de recursos para construir habitações, como as que deseja, para acolher. 
Quantos ficariam desabrigados se, por ventura, fosse cumprido o ato 
municipal. Bem se vê, portanto, apenas à luz desse argumento a 
impossibilidade material que a Prefeitura, ao voltar-se contra as casas que 
enchem o Alto das Pombas, o Alto do Japão (Liberdade), a cidade de Palha 
(Cidade Nova) e tantos outros, deixou-se levar pelos aspectos ideais do caso, 
esquecendo-se da realidade” (A Tarde, 10/10/1944). 

 

Analisando a nota citada anteriormente, pode-se verificar que a intenção das 

autoridades da época era tirar a população carente das regiões centrais. Mas, se por um lado, a 

prefeitura não dispunha de recursos para executá-lo, por outro, as populações carentes, que 

viviam em condições sub-humanas em seus mocambos não poderiam obedecê-la. A cidade 

estava infestada de mendigos em completa situação de miséria, sob as pontes e viadutos. 

Podemos dizer que este decreto promoveu o processo de “ segregação residencial” abordado 

por  Edward Telles (2003). 

A Estrada das Boiadas, com seus inúmeros templos de Candomblé, principalmente o 

Candomblé de Caboclo, também foi palco de  confrontos, envolvendo missionários cristãos – 

indivíduos pertencente a igreja católica e protestante –  e a grande parte de sua população, 

sendo alvo de perseguições, discriminações e vários tipos de arbitrariedade. Tem-se notícia, 

através do jornal Diário da Bahia, do dia 02/02/1898, de uma denúncia sobre um Candomblé 

de Caboclos na antiga Estrada das Boiadas. A denúncia foi produzida por um autor anônimo, 

assim publicada: 
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“Continua a perturbar o silêncio publico e a ser um verdadeiro foco 

de imoralidade e conflitos um terrível candomblé na Estrada das Boiadas” 

(Diário da Bahia, 02/02/1898) 

 

“...Nas Estrada das Boiadas, por exemplo, existem três desses antros 

de corrupção. Por muito tempo esteve ali na “bera” um candomblé 

denominado caboclo, de um tal Bernardinho, por morte do qual passou o 

Terreiro à propriedade de Manoel, vulgo Maneta, um individuo que passa o 

tempo, que podia aproveitar em um trabalho dignificante, a ceivar a 

ociosidade, que lhe proporciona o seu papel de interprete de santos, curador 

de malefícios, proporcionador de aventuras” (Diário da Bahia,  

02/02/1898, citado por Nina Rodrigues). 

 

No referido bairro, existe, na rua do Curuzu, um dos maiores imóveis do bairro, com 

2.408 m2 exatamente,  é o terreiro que tem a maior área de verde da região da Liberdade: o 

Vodum Zo, pertencente à nação Jeje. Zelado por Toté Amilton, o trerreiro localiza-se na área 

há mais de 20 anos, Pai Amilton conta que o terreiro vem sofrendo perdas significativas do 

seus espaços verdes por causa da invasão de vizinhos, e conta que a prefeitura para fazer uma 

encosta retirou quatro pés de jaqueiras, árvore de grande porte e que tem uma grande 

importância para a religião. O Terreiro não foi tombado e encontra-se sufocado em meio a 

várias casas, sem nenhuma privacidade. Amilton pontua a dificuldade de acesso às pessoas 

que tratam do processo de tombamento; segundo ele, as tentativas sem sucesso o fizeram 

acomodar. 

 Ao empurrar o portão, encontra-se um lance de escadas. Virando a esquerda as 

escadas levam a um jardim com banquinhos de cimento e uma fonte com a escultura de uma 

sereia dourada de olhos azuis a se observar por um espelho. Ela representa Oxum a deusa das 

águas doce para osnirubás. Voltando para o lance de escadas principal encontra-se uma casa 

branca com janelas e portas de madeira. Na porta de entrada encontramos duas esculturas de 

negros africanos pintadas de dourado, saindo das paredes. Passando por esta porta 

encontramos uma enorme sala bancos compridos de madeira e  cadeiras arrumadas uma do 

lado da outra. Na porta que dá acesso ao corredor do resto do casarão existem uma escultura 

com duas serpentes douradas que vão do chão ao teto e duas estatuas de galos uma em cada 
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ponta da porta do corredor. E no quintal, uma enorme área de terra batida e muitas árvores e 

plantas. 

Esse é o cenário do terreiro Xwe Vodun Zo, um terreiro consagrado ao vodun Sogbo, 

pertencente à nação Jeje Savalu.. Segundo o líder do terreiro, Dote Amilton Costa de 60 anos 

de idade, seu terreiro é o mais antigo e famoso do Curuzú, conhecido nacional e 

internacionalmente. O terreiro não tem nenhuma ajuda financeira e se mantém de doações e 

da venda de artesanatos ligados aos símbolos dos Orixás de sua loja no Pelourinho.  Homem 

de poucas palavras fala somente o que entende que é necessário, Doté Amilton não revela 

detalhes da sua linhagem de consagração. Ele explica que é para preservar a discrição que 

marcou a casa onde pôde cumprir todas as obrigações rituais que o prepararam para o posto.  

Mas, quando o assunto é área verde do terreiro Dote Amilton revela que sofre muito com as 

invasões que são recorrentes no entorno de sua área e luta para mante-la, “É muito 

interessante o pessoal chegar aqui no Curuzú, onde tem um amontoado de casas e de gente e 

saber que tem uma área verde dessa aqui. Com mangueiras, jaqueiras, 

bananeiras…”,(Amilton, Salvador, 23/06/2006) declarou Pai Amilton. Abaixo foto da entrada 

do terreiro Vodum Zo.  

 

8. Fotografia 6. 

 

Terreiro Vodum Zo 
Foto: Sueli Conceição 
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2.3.6 O bairro San Martin, rua Fonte do Capim e o Terreiro Manso Dandalunda Neto 

 

Na área adjacente ao bairro Liberdade encontra-se o Bairro San Martin, o qual 

apresenta uma significativa quantidade de terreiros. Mas, como não faz parte dessa pesquisa 

fazer um tratado extensivo sobre os terreiros, a analise focalizará o Terreiro Manso 

Dandalunda Neto do qual faço parte, pertencente à nação Angola, que será um representante 

dos terreiros que não são tombados e não apresentam área verde, apesar de pertencer a 

linhagem e conservar os princípios do Terreiro Manso Concuazenza Dandalunga, já citado 

anteriormente. 

9. Fotografia 7. 

 

 
Terreiro Dandalunda 
Foto: Sueli Conceição 
 

Encontra-se localizado na Rua Rio Nilo, nº 2, no bairro de San Martin, também 

conhecido como Fonte do Capim. Há 14 anos, o terreiro é administrado pela Mona Kinsimbi 

Diná dos Santos, que tem 35 anos de iniciação religiosa, filha de Dandalunda. Segundo a 

Mona Kinsimbi Dina da roça, esta região, antes da urbanização, tinha muito capim e muitas 

fontes de água.  Mãe Diná conta que é muito difícil manter a roça, quando se fala de 

privacidade e espaço verde, pois o terreiro está situado em uma área de intensa urbanização 

desordenada, sendo sufocada pelas casas que ficam em torno do terreiro, sons altos, 

bebedeiras, brigas que ocorrem com freqüência no seu entorno, o que incomoda as cerimônias 

religiosas. No terreiro tem apenas um representante vegetal que é o acoco (Newbouldia laevis 
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Seem., Bignoniaceae), onde encontra-se o assentamento de Tempo (Mona Kinsimbi Diná, 

Salavdo, Salavdor, 07/12/2007,). 

 

3 Capítulo II 

 

3.1 A relevância das plantas para as religiões de matriz africana 

 

 Dentro dos diversos rituais religiosos de princípios africanos, um dos mais 

importantes é o dedicado à colheita e ao preparo das folhas sagradas. Esse ritual é envolto de 

muita sabedoria ancestral, pois os seus cânticos são repletos de Ofó, — palavras que trazem 

toda a força da folha para o culto. O iorubá, assim como as diversas nações de matriz 

africanas existentes em Salvador, tem no conhecimento do uso das folhas sua base para o 

culto das divindades. Esse conhecimento não pode ser perdido nunca, pois sem ele ficaria 

impossível o culto aos ancestrais, ligado diretamente a Ossain - na tradição ioruba - , Katende 

- na tradição Angola -, e cada folha  a um orixá, vodun, inquises ou caboclo. 

 
Os espaços religiosos de cultos aos deuses de origem africana — inquises, voduns, 

Orixás, e os caboclos  encantados divindades brasileiras — representam no contexto histórico 

uma forma de resistência cultural e aglutinação social. As diversas formas de expressões afro-

religiosas brasileiras podem ser consideradas fatores fundamentais para o reagrupamento 

institucionalizado de africanos e seus descendentes. A religiosidade criou alicerce para formas 

especificas de relações interpessoais, regras, valores e costumes que identificam todos os 

indivíduos que são credenciados à organização. 

Os templos religiosos não se diferenciam somente pelas configurações espaciais, mas 

também pelas particularidades rituais e vocabulares, geralmente africanizadas, perceptíveis 

em seus espaços. Essa heterogeneidade é resultado dos rótulos que cada grupo religioso se 

atribui, alusivos às possíveis ligações com partes do continente africano (Terreiros de nação 

Ketu, Angola, Ijexa, Jeje, etc.). 

Apesar da diversidade das religiões de matriz africana, o que ficou marcado nessa 

pesquisa foi a “Cultura Botânica” que, independente do sentimento de pertença de cada 

organização, todas se reportam sempre — utilização das folhas, ervas, troncos, mato. Sendo 

essa a base para qualquer fundamento, é a responsável pelo processo de purificação do corpo, 

para que se comecem todos os rituais sagrados, e esse uso recorrente as tornam 

imprescindíveis em todas as cerimônias. 
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Os segredos das ervas dizem respeito a um sistema de classificação próprio e ao poder 

que lhes é atribuído enquanto portadoras de axé e propiciadoras do estabelecimento da relação 

entre os seres humanos e as divindades. Em outras palavras, esse segredo está diretamente 

relacionado à iniciação propriamente dita e à resistência cultural (Bastide, 1970). Verificando 

a relevância que é conferida às espécies vegetais, pode-se compreender a existência do ritual 

da Sassanhe —  o ato de cantar as folhas. 

 

... pronunciada com o hálito — veículo existencial —, com a 
saliva, a temperatura; é a palavra soprada, vivida, 
acompanhada das modulações, da carga emocional, da historia 
pessoal e do poder daquele que profere (SANTOS, 1986, p.46). 

 

Os versos das músicas são instrumentos úteis para a transmissão de conhecimentos, 

introjeção de valores, alívio de tensões, e também são importantes para indução ao contato de 

iaôs com os seus inquises, voduns, orixás, caboclos ou encantados, ou seja, a palavra tem um 

lugar de destaque na religião; associadas com a expressão corporal e os objetos simbólicos 

que os acompanham, transmitem um significado, reproduzindo e atualizando a memória, o 

que mantém viva a dinâmica do grupo em questão.  

 

3.2 Guardiões do Mato, da Folhas e seus Sacerdotes 

 

Ossain, Katender, Ague são dividades guardiãs do mato e das folhas, representantes 

das nações Ketu, Angola e Jeje respectivamente. Cada folha tem uma finalidade própria 

dentro das religiões de matriz africana e quando manipuladas em conjuntos tem poderes 

“mágicos” religiosos e medicinais. Suas cores são o verde e o branco os seus símbolos são 

uma lança e um feixe de folhas, o seu culto é secreto dentro do mato. O aproveitamento das 

propriedades desejadas de uma planta dependerá, também, da energia da pessoa que irá 

retirá-la do mato. 

A Ebome Nancy de Souza, cujo nome de batismo é Nancy de Souza, conhecida 

popularmente como Ebome Cici, com idade entre 60 e 70 anos - tendo sido essa a maneira 

que ela informou sua idade -, e com 38 anos de iniciação. Descende do terreiro Ilê Axé Opó 

Afonja e, atualmente, está vinculada ao terreiro Ilê Axé Opó Aganju, localizado em Lauro de 

Freitas.  Ela é a segunda mulher da casa de Oxalá que faz pintura em Ìyàó — iaô, recém-

iniciado (a) , tem o cargo de Otum Yá Ilê Êfun. Trabalha na Fundação Pierre Verger no setor 

de pesquisa pela manhã e conta história afro-brasileira à tarde para crianças e para quem 
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quiser ouvir no projeto Ação Griot. As histórias contadas por Ebome Cici são baseadas em 

contos de Ifá, no cotidiano das pessoas das civilizações antigas africanas, tirando as suas 

partes principais, e baseadas também na tradição oral dos terreiros de candomblé.  

Foi indicada por Angela Lühning atual diretora da Fundação Pierre Verger,  para 

trabalhar com o etnólogo Verger, para fazer legendas das fotos tiradas pelo mesmo, pois o 

fotógrafo precisava de uma pessoa que tivesse conhecimento em candomblé para ajudá-lo 

com as legendas; a partir daí Ebome Cici passou a conviver com o pesquisador. Com toda 

essa vivência Ebome Cici, afirma que, para se tornar um verdadeiro Babalossain, ou Baba 

ewé, não bastam os anos de aprendizados ao lado das plantas. “A pessoa tem que nascer com 

o dom, com essa percepção especial, porque muitas vezes as folhas são enganadoras”, diz 

Cici. Daí, todo cuidado e respeito antes de entrar no reino de Ossain, antes de arrancar uma 

simples muda. Segue uma foto do fruto  obi no instante em caiu da árvore durante uma visita 

de campo ao Terreiro Manso Dandalungua. 

 

10. Fotografia 8. 

  
Obi (Cola acuminata (P.Beauv.) Sch. & Endl., Sterculiaceae)  
Foto: Sueli conceição 

 

Como o Ifá, Ossain também não se encarna. Seu sacerdote, o Babalossain ou 

Olossain, da mesma forma que o Babalaô, não conhece o transe; é antes de tudo aquele que se 

encarrega da colheita das ervas. Mas as ervas não são colhidas em qualquer lugar e de 

qualquer jeito, e esse é ainda um dos elementos que distinguem o Babalossain dos 

curandeiros. Bastide (2001), cita Manuel Querino fazendo uma rápida referência a esse ritual 
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de colheita, quando fala das cerimônias de iniciação: “Uma pessoa entendida e de confiança”, 

“que seja limpa de corpo”, “se dirige ao local levando  obi (Cola acuminata (P.Beauv.) Sch. 

& Endl., Sterculiaceae) e pimenta-da-costa (Aframomum melegueta (Rosoe) K. Schum., 

Zingiberaceae) na boca, mastiga-o e, assim bem triturados, atira-os sobre a vegetação do 

campo; depois dança, canta e coloca no chão qualquer quantia de dinheiro” .(Bastide, p. 40, 

2001).  

Segundo Bastide (2001), Ossain não se aventura nos lugares em que o homem 

cultivou a terra e construiu casas, nos lugares em que se disciplinou a natureza, ele é o deus 

do mato, e não das plantas cultivadas. Quando o Babalossain chega no  domínio de Ossain , 

volta-se sucessivamente para cada um dos quatro pontos cardeais e cospe nessas quatro 

direções o obi (Cola acuminata (P.Beauv.) Sch. & Endl., Sterculiaceae) mastigado. Delimita 

assim o espaço sagrado em que vai evoluir. Penetrando no mato, começa a cantar e não 

deixará de cantar enquanto não tiver saído; mesmo ao cortar o ramo de árvore, um cipó, ao 

arrancar ervas ou desenterrar uma planta, não pode interromper o canto (Bastide, p. 127, 

2001). 

Embora Ossain reine sobre todas as ervas, isso não impede que estas se classifiquem 

em categorias que estejam ligadas aos diferentes orixás. Não é somente no mato selvagem que 

as plantas devem ser colhidas, mas é preciso também colhê-las em horas determinadas. Com 

efeito, cada uma delas só pode ser colhida em certos dias ou certas noites, em certas horas do 

dia ou da noite. Algumas devem ser colhidas na madrugada, quando o sol começa a branquear 

o horizonte; outras devem ser arrancadas à meia-noite. Muitas devem ser colhidas na lua 

nova, enquanto outras só têm virtude se procuradas na lua cheia e algumas delas em noites 

sem lua. Segundo o Babalossain as colheitas das plantas correspondem aos dias da semana 

correspondente ao orixá designado à planta. 

“Quando Orunmilá, o senhor das adivinhações, veio ao mundo, pediu um escravo para 

lavrar seu campo. O servo, comprado no mercado, era Ossain. Mas na hora de começar o 

trabalho, Ossain percebeu que ia cortar a erva que curava febre. “Impossível cortar esta erva, 

pois é muito útil”. A segunda curava dores de cabeça, teve que recusar a destruí-las, a terceira 

suprimia cólicas.  Na verdade não posso arrancar ervas tão necessárias, resumiu, assumindo o 

risco de contrariar as ordens que recebera. Ao saber do fato Orunmilá quis conhecer essas 

ervas de tanto valor que mantêm o corpo e saúde. Decidiu então, que Ossain  ficaria sempre 

perto dele na hora das consultas, para explicar-lhe as virtudes das plantas, folhas e ervas”. 

(Verger, p. 26, 1995). 
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A lenda contada por Pierre Verger, no Livro Orixás, ajuda a dimensionar o valor que o 

senhor das folhas dá a todas as plantas, medicinais e litúrgicas. A importância de Ossain  é tão 

grande que nenhuma cerimônia pode ser feita sem a sua presença. “O nome das plantas e sua 

utilização e as palavras — Ofó —, cuja força desperta seu poderes, são elementos mais 

secretos do ritual” (Verger, p.35, 1995). 

 

Nas ocasiões em que é necessário reforçar o àse das 
palavras, a sacerdotisa que as profere masca algumas 
substâncias carregada de forças determinadas: grãos de 
pimenta da costa, ataré, frutas africanas como obi, orogbó 
etc. (SANTOS, 1986 p.47). 

 

 

Uma das partes delicadas de toda essa sabedoria é a arte da palavra que confere à 

planta seu poder curativo. Para as religiões de matriz africana, um determinado preparo 

vegetal só terá o efeito desejado quando ditas as palavras corretas, da forma e entonação 

corretas. È o que se chama de ofó — cantiga de encantamento que representa a força da 

palavra (Verger, p. 36, 1995). Esse conhecimento preciso, ou seja, o segredo das virtudes e 

das palavras que devem ser pronunciadas para provocar a ação das plantas, tornam o orixá 

Ossain o senhor absoluto das folhas. “Minha primeira palavra do dia vai para Ossain. É 

preciso que você resguarde sua voz, sentimento, seu lamento para ele, para que haja essa 

força da palavra”, explica Mauro Rossi Babalossain do Terreiro Ilé Axé Aganju em uma 

entrevista realizada pelo jornal Correio da Bahia, 06/06/2006.  

Entre os iorubás, toda a medicina esta atrelada às folhas. Além disso, há plantas 

especiais para serem usadas no nascimento de uma criança, em todos os ritos de passagens e 

mesmo nos enterros. “Nosso respeito pelas folhas ultrapassa essa questão ecológica que o 

ocidente está colocando tardiamente. É das árvores que saiu a própria vida dos humanos. A 

gente sabe quando colher, quando não colher, o que guardar, a maneira de tocar, o que e como 

dizer. Isso é a liturgia e esses são segredos dominados pelo Babá ewé”, afirma o professor 

Félix Ayoh´OMIDIRE em entrevista concedida ao jornal Correio da Bahia, 06/06/2006. 

Este ideal de comportamento está muito presente no discurso coletivo, se preferir no 

inconsciente coletivo dos representantes legais dos templos religiosos. Nas minhas 

conversas com eles, percebi o quanto esses conhecimentos estão enraizados na memória, 

porém a tristeza brota no olhar, acompanhado por palavras de conformidade, “Antigamente 

era assim que os mais velhos faziam, agora temos que ir buscar na feira”. As narrativas 
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funcionam como uma forma de legitimar suas ações e seus discursos em busca de conservar 

o ensinamento dos antepassados, apesar de suas modificações. É um comportamento 

paradoxal, porém pertinente no campo da re-significação. 

Existe um consenso entre os zeladores e zeladoras entrevistados, sobre o fato de 

que, com a dificuldade de encontrar as ervas para o uso litúrgico, muitos vão buscá-las nas 

feiras e em centros de abastecimentos. Existem também aqueles que omitem o fato, mas 

que acabam se entregando quando relatam sobre o cotidiano da sua roça. 

O Tatá Anselmo do Terreiro Mocambo, afirma que nas dependências da sua roça 

não existem representantes de espécies vegetais consideradas como folhas frias, aquelas 

que não vão ao fogo para preparar banhos — manjericão, água-de-alevante-miúda, 

patichuli, oripepe, macaçá etc. —, plantas que para serem cultivadas dependem de um 

espaço específico, de preferência com muita umidade. Por falta dessas espécies, o Tatá 

Anselmo  as compram nas feiras, porém, afirma que este procedimento não interfere nos 

processos a serem realizados com o vegetal, pois durante os preparos ocorre o já 

mencionado processo da sassanha e o Ofò — encantações com os nomes das plantas, sem 

as quais o procedimento não teriam efeito. Todos os preparos têm que ser iniciados com a 

invocação a Ossain e a utilização do Ofò. (Tata Anselmo, Salvador 18/02/2008). 

Não são poucos os relatos de pessoas que contam terem se perdido em meio à floresta, 

ou que passavam diversas vezes pelo mesmo lugar, sem conseguir enxergar a folha que 

buscavam, e que estava bem diante de seus olhos. Como relata Mauro Rossi, ao recordar a 

primeira vez que entrou no mato, em busca de uma folha para as cerimônias: 

 

 Por mais que se esforçasse, não conseguia encontrar as plantas que 
buscava. “Então, uma pessoa de Ossain que estava comigo fez um ritual 
para que eu enxergasse. De repente, a tonalidade das plantas começou a 
mudar na minha frente: novas nuances, tonalidades e formatos se 
destacaram.Comecei a aguçar esse novo olhar, porque há, inclusive, folhas 
que se escondem. Comecei ir para o mato não para tirar plantas mas para 
saber como elas estavam” ( Rossi Correio da Bahia, p.4, 4/07/2006) 

  

  

Os antigos relatam que muitos dos hábitos que eram rotina se perderam com o tempo. 

“Era um conhecimento passado naturalmente. Você sentia um mal estar, pegava uma folha, 

tomava um chá”, lembra Makota Valdina Pinto. Hoje, na opinião da guardiã de uma parte da 

tradição do Terreiro Tanuri Junçara, ninguém quer ter trabalho, principalmente se puder optar 

pelas coisas mais fáceis e rápidas. “Mas, veja quantas doenças aparecem. Hoje você toma 
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remédio pra uma doença e aparece outra. Com o passar do tempo, nós avançamos muito, mas 

se ganha de um lado e perde-se do outro. Acho que essas mudanças contribuem para que se 

perca a própria identidade”, conclui Makota.( Makota Valdina, Salvador, 06/09/2007). 

Ebome Cici faz um relato sobre uma pessoa que era Babalossain do terreiro Ilê Axé 

Opó Afonja em 1935, de prenome Alberto, que tinha sua cabeça consagrada a  Ibeji com 

Oxum. Filho-de-santo de mãe Aninha, ele tinha um saco onde armazenava todas as folhas que 

sua mãe-de-santo dizia que serviam, olhando e guardando-as para uso futuro. Cici relembra 

momentos no terreiro, quando o seu pai-de-santo dizia que queria folhas de Ogum e pedia a 

um menino de Oxossi para pegar essa folha na mão da pessoa que tinha essas plantas para 

fazer a obrigação. Então, a pessoa entregava as folhas já piladas para que não se soubesse que 

tipo de folha foi utilizado. Diz ainda que a utilização da folha era um segredo profundo e não 

era passado para ninguém, a não ser para aqueles que tinham a “cabeça boa” para planta — o 

escolhido pelo Ifá. Cici diz que os mais velhos, para não ensinar, chamavam os mais novos, 

geralmente crianças, para catar folhas; durante a caminhada elas não poderiam perguntar 

nada, só olhar e fazer o que lhes era solicitado. As crianças escolhidas para ir fazer coleta 

deveriam ser filhos de Oxossi, Ogum, Ossain, Oxumaré e Oxum. Umas dessas crianças iria 

apresentar uma “cabeça boa” para folha, e seria identificada pelo seu poder de observação, 

afinidade e sensibilidade na hora que estiver no mato. Cici desabafa dizendo que nada é 

contado no candomblé, o que se aprende é na vivência, nada pode ser perguntado e que só 

estava colaborando com a pesquisa por que: “por a agente não falar, muita coisa errada 

acontece”(Ebomin Cici, Salvador, 10/06/2007). 

 

 É muito difícil uma pessoa de candomblé conhecer tudo sobre as 
folhas, pois cada folha tem uma cantiga; ou canta-se tudo para Ossain 
ou canta-se uma cantiga direcionada para aquela planta. Existem folhas 
que, se retiradas até o meio dia têm um efeito benéfico e, se arrancadas após 
esse horário pode fazer mal, por exemplo, a flor bánjokó, conhecida 
popularmente como bem-me-quer. Ela possui uma força de ação benéfica 
quando retirada na primeira metade do dia, quando é dedicada á orixá 
Oxum, mas, se colhida a tarde seu efeito torna-se contrário. Já a mamona 
possui o lado positivo e o lado negativo: sua s folhas, que pertencem a 
Obatalá, eliminam a dor de cabeça. “já as sementes são um veneno terrível 
(Ebomi Cici, Salvador  21/03/2008). 
 

 

Em suma, é preciso pedir permissão a Ossain para a colheita, e pagá-lo, o pagamento 

não tem sentido comercial, mas no sentido de troca e permissividade, tratando-se de um 

capital simbólico praticado entre as civilizações antigas e a natureza, que acredita que toda a 
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energia que faz os seres vivos são emprestadas e um dia deverá ser devolvida ao meio 

ambiente. Por isso que são deixadas algumas moedas ou um pedaço de fumo de corda. Para 

cortar um ramo, um cipó, o galho enfolhado, todo esse procedimento é realizado com uma 

faca especial, chamada obé.  

Além de agradar a Ossain é preciso deixar oferendas para uma divindade na tradição 

ioruba que também vive dentro  da mata. Esse  procedimento é realizado para evitar que esse 

encante acompanhe o individuo ao sair da mata podendo  esse ter  sua vida transtornada. Os 

interlocutores informaram que não se pode pronunciar o nome dá divindade pois ela pode 

ouvir e vir atender o chamado.  

 

3.3 Cultura terapêutica  e  Cultura ritual 

 

As plantas medicinais, como usos litúrgicos e mesmo na medicina caseira popular, 

acompanham o homem desde os primeiros tempos e continuamente são usadas por 

praticamente todas as camadas da população, fazendo parte da sabedoria popular. Quem 

nunca tomou um chazinho contra gripe, receitado pelo amigo, vizinho ou até mesmo feito 

pela avó, passados através da oralidade, de geração a geração? As várias maneiras de usá-las, 

a aplicação nas mais variadas formas de utilização e nomenclatura, muitas vezes variam de 

uma região para outra, sendo levado em consideração o grupo étnico que predominou na 

região. 

Para esta pesquisa detectou-se dois grandes grupos específicos de plantas: plantas que 

são usadas nos rituais sagrados e  plantas de uso medicinais. Vale lembrar que, todas as ervas 

utilizadas no âmbito medicinal são também aproveitadas para  usos litúrgicos, porém nem 

todas que são usadas na liturgia são medicinais.  Desenvolvendo esta seção relembrei um dos 

muitos momentos importante da minha infância vivido com os meus avôs maternos (in 

memory).  

Reporto-me aos instantes em que nós — netos e filhos — ficávamos doentes: havia 

um preparo especial com ervas feito por  minha avó para  cuidar de nós. Por exemplo, na 

época em que se contraia sarampo, tomávamos chá e banhos da folha do sabugueiro 

(Sambucus nigra L.,Caprifoliaceae) segundo a tradição Ketu a erva é destinado ao orixá 

Obaluaê que corresponde na nação Angola ao inquise Kafungê; as gripes fortes eram curadas 

com folhas de mastruz (Lepedium sativum L., Cruciferae), direcinado aos orixás Exu, 

Obaluae e também a Egum pilada com leite morno; chás das folhas de maria-preta 

(Eupatorium ballotaefolium H.B.K.,Compositae), capim-santo (Cymbopogon citratus (DC) 
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Stapf., Gramineae), canela (Cinnamomum zeilanicum Breyne., Lauraceae), direcionada ao 

orixá Oxum  na tradição Ketu, ao inquise Dandalunda na tradição Angola  ou vodun Aziri 

Tobossi na tradição Jêje. A conjuntivite era tratada com as folhas de afavaquinha-de-cobra 

(Peperômia pellucida (L.) Kunth., Piperacea,), planta direcionada ao orixá Oxum  na tradição 

Ketu, ao inquise Dandalunda na tradição Angola  ou vodun Aziri Tobossi na tradição (Jêje). 

 As indisposições intestinais eram tratadas com chás de tapete-de-oxalá (Coleus 

barbatus Benth., Lbiatae) e alumã (Vermonia condensata Baker., Compositae), plantas 

direcionadas aos orixas Oxalá e Ogum (Ketu)  Lembarenganga e, Roxi Mukumbe (Angola) . 

Quando minha avó ficava com cefaleia, ela machucava folhas de quioiô ( Ocimum canum 

Sims, Labiatae), e/ou guiné (Pativeria alliacea L., Phytolaccaceae), inalava e as colocava nas 

têmporas.  O meu avô era cardiopata e sofria de pressão alta, todos os dias ele fazia chás com 

casca de vegetais. Como toda criança curiosa eu perguntava de que era o chá, mas ele nunca 

respondia. 

Não pretendo traçar uma biografia pessoal, mas ressaltar como os princípios das 

comunidades antigas africanas ainda são refletidos nos afro-descendentes, atuando na 

coletividade. Independente de pertencer ou não a algum segmento das religiões de matriz 

africana, guardamos dentro de nós um saber local e/ ou ancestral que nos foi transmitido de 

uma forma tão natural no cotidiano que não percebemos o quanto é valioso e importante para 

a manutenção de uma cultura, que neste trabalho é denominada  “Cultura Vegetal”. È preciso 

destacar que a classificação presente nesta seção foi realizada com base nas obras de Barros 

(2002). 

Para tanto, dentro deste universo das plantas usadas em rituais e as plantas medicinais 

surgem dois  representantes de ascendência africana, indígena e européia que tem o 

conhecimento da manipulação das ervas no âmbito litúrgico e terapêutico, está descrição 

refere-se aos  erveiros (as) e as rezadeiras (os). Indivíduos que têm e tiveram um importante 

papel dentro e fora das religiões de matriz africana. Cuidando dos membros das comunidades 

utilizando o poder das palavras mágicas e das folhas, para os espíritos, e a produção de 

garrafadas, para as enfermidades.  

Esta pesquisa detectou três atores sociais importantes para a dinâmica com a 

manipulação das folhas: os mateiros (as) em sua maioria são pessoas que se declararam não 

têm vinculo com a religião afro-brasileira, vão ao mato coletar plantas para uso litúrgico e 

terapêutico com finalidade comercial de onde tiram o sustento da família; os erveiros (as) 

pessoas que trabalha no campo terapêutico podendo também fazer orientação no campo 

litúrgico; as rezadeiras (os) na sua maioria são mulheres que utilizam os conhecimentos 
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litúrgicos do candomblé e catolicismo, para curar enfermidades relacionadas ao “mal olhado”, 

“ventre caído”, “peito aberto” “mal de sete dias” etc. Compreendendo a relevância desses 

atores sociais, seguem alguns relatos de pessoas que mantem um vínculo terapêutico com as 

plantas seja eles na condição de usuário ou manipulador.  

No ano de 2004 conheci,  um homem de meia idade apresentou-se como Jorge das 

Folhas é popularmente conhecido como Jorge Gago, com um vasto conhecimento na 

manipulação de vegetação, desde seu cultivo até suas aplicações litúrgicas e terapêuticas. 

Segundo ele, seus conhecimentos foram transmitidos pelo seu pai e pelo seu tio que teriam 

aprendido com o seu avô. Dos filhos de seu pai, Jorge foi o único que se dedicou aos 

ensinamentos e atualmente vive buscando maneira de passar seus conhecimentos para os mais 

jovens e produzindo garrafadas para curar vários tipos de doenças. Mas, lamenta “Os jovens 

de hoje não querem saber de nada, não querem se dedicar as plantas e a terra” (Jorge, 

Salvador,04/04/2007). 

 

Afirma que não tem vínculo com terreiros de candomblé, porém se diz filho de Ossain 

e Oxossi. A grande preocupação de Jorge é morrer e não deixar seu conhecimento. O mateiro 

tem seis filhos e em nenhum deles despertou interesse para o oficio do pai, sendo essa sua 

maior tristeza. Segundo Jorge, muita gente o procura em busca de suas garrafadas e ele 

garante que resolve os problemas. Atualmente Jorge está morando na ilha de Mar Grande 

onde conseguiu uma área e apoio para desenvolver o seu oficio, que é o cultivo das plantas e 

os preparos de garrafadas, com apoio da Prefeitura da Ilha de Itaparica. 

Segundo Maísa Sousa, professora e uma das fundadoras do Instituto Educacional 

Steve Biko, seu filho mais velho, Jairzinho, aos nove meses de vida, foi contagiado pelo vírus 

causador da meningite, tendo sido internado no hospital Couto Maia, onde ficou por 4 meses. 

Após a enfermidade, a criança ficou com refluxo, segundo Maisa foi para vários especialistas  

que indicaram medicações com valores exorbitantes e não resolvia o problema da criança. 

Preocupada com a situação da criança, comentou seu problema com uma moça — não 

foi revelado o nome — que levou a história a um homem que morava no município de Simões 

Filho, chamado de Senhor Góes. Ele é um erveiro, que cuidava de pessoas com enfermidade. 

O senhor Góes enviou uma garrafada e orientou o uso. Essa garrafada substituiu todas as 

medicações passadas pelos pediatras. Segundo Maísa, o resultado não poderia ter sido melhor, 

Jairzinho se recuperou. Atualmente ele tem 14 anos de idade e tem uma vida normal, Maísa 

diz acreditar muito no poder das plantas. Ela conta que foi criada dentro do terreiro de 
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candomblé de sua avó, e que em sua casa, situada no bairro de Cajazeiras, procura sempre 

manter as plantas que existem em seu espaço. 

O jornal Correio da Bahia de 07 de abril de 2004 fez uma matéria falando sobre a 

Herança das Rezadeiras. A notícia faz uma abordagem sobre a vida de uma mulher conhecida 

no bairro do Candeal, em Salvador, como Dona Maria Gorda, uma das detentoras seculares do 

saber das rezadeiras. 

 

É uma corrente que vem de herança”, explica, consciente da 
responsabilidade de sua missão. Todos os dias, pessoas  de 
todos os cantos da Bahia, e mesmo de outros estados, passam 
pelo pequeno portão  de ferro que guarda a casa da rezadeira, 
em busca da cura para algum problema de saúde persistente. 
Pode ser uma tosse, doe de cabeça, distúrbio intestinal, 
tonturas, pressão alta, até diabetes e infarto. Para acalmar a dor 
de tanta gente, dona Maria Gorda não prescreve receita. Seus 
medicamentos estão ao alcance da mão: junta algumas ervas, 
cultivadas por ela mesma, e prepara chás, banhos, incensos e 
xaropes. (Correi da Bahia 07/04/2004) 

 

Em épocas diferentes podem ser observadas diversas reações aos erveiros e rezadeiras, 

de várias partes da sociedade em particular a soteropolitana, que neste momento é o nosso 

foco, reações que valem a pena serem analisadas. A medicina popular por muitos anos foi 

excluída pelos intelectuais, que fomentavam junto com a opinião pública o menosprezo e 

desprestígio deste outro saber. Era uma opinião que normalmente retratava o pensamento das 

classes sociais mais altas, ou seja, a elite. Vejamos algumas notas de 1920 a 1940: 

 

CONSULTÓRIO E BOTICA AO AR LIVRE. A crendice popular não 
obedece a lei da evolução. Conserva-se. Na Bahia, na Capital, 
apesar de mais de um séc. de ensino e prática da sciencia e da arte 
de curar, pode se affirmar que a cada clínico, doutor de borda e 
capelle corresponde um curandeiro analphabeto. (A 
Tarde,26/06/1920, p.4) 
 
O  CURANDEIRO NASCIMENTO. Ali nas immediações do “Diário 
da Bahia” é que são o consultório e a botica do preto Nascimento. 
Homem de mais de cinquenta annos, grisalhos, recebe os clientes em 
mangas de camisa, formula e folha, raiz, a banha de jacaré ou de 
jibóia para enfermo. Cura tudo. É therapeutica para todas as 
doenças. Examinamos com ele a sua pharmacia vegeta. (A 
Tarde,26/06/1920, p.4) 
 
. 
AS QUITANDAS SÃO FARMÁCIAS. Campanha da Saúde pública 
contra a vendagem d eplantas medicinais. As vendagens de plantas 
medicinais nas feiras e nos mercados eram um problema que 
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merecia a atenção da Saúde Publica. Este costume do nosso povo, de 
usar como medicamento infusões e mais disparates...tem sido de 
efeito trágico...Sucede que o principio ativo de uma planta não se 
leva em consideração contem uma substância de acção 
farmacodinamica altamente tóxica (A Tarde, 03/12/1940). 
 
DEP. DE SAÚDE EM  DIGILIGENCIAS 1938, foi criado o serviço 
de Fiscalização do exercício profissional fazendo campanha contra a 
vendagem de plantas medicinais. (A Tarde, 03/12/1940). 

 

Estas notícias mostram a atitude excludente com relação às pessoas que exerciam a 

prática com plantas sob orientações dos mais velhos, acentuando o desconforto da elite 

baiana na época com os segmentos que utilizavam as plantas conforme os saberes 

tradicionais. São notórios o repúdio, a difamação e calúnia que são apresentados de forma 

castradora, perante os detentores dos conhecimentos tradicionais, que se perpetuam através 

da oralidade. A intenção destas notas era destruir a independência que a população mais 

pobre de afro-descendentes e de descendentes de indígenas tinham para manipular a 

vegetação nativa que nascia em seus quintais e no entorno de suas casas. 

 

Como é pontuado na história da sociedade baiana, no período relatado, as 

manifestações como candomblé, capoeira e o samba eram mal vistas e atraíam diversas 

campanhas contra as tradições de origem africana. Assim como pontua Ângela Luhning, 

“Nestas campanhas lideradas pelos jornais em nome da população branca da alta 

sociedade expressava-se um pensamento muito comuns na época de 1920 a 1940, 

influenciados por idéias demasiadamente etnocêntricas...”(Luhning, 2001, p.311). 

Atualmente é notória a modificação no tratamento dado aos detentores destes 

saberes. Presume-se que a nova forma de olhar, iniciada nos anos de 1930, pode ser  devido 

à “aceitação” dos saberes tradicionais como uma complementaridade aos saberes eruditos. 

Como a política eurocêntrica foi a que predominou no processo de construção da nossa 

sociedade, todas as formas políticas que não pertencessem ao eurocentrismo foram 

discriminadas e execradas da sociedade em todos os setores sociais, principalmente dentro 

da academia que só considerava ciência os saberes eruditos. 

A pesquisadora Manuela Carneiro de Cunha (2007), faz uma abordagem 

importantíssima acerca do exposto, no artigo Relações e dissensões entre saberes tradicionais 

e saber científico. A autora inicia o texto informando que os saberes tradicionais são 

diferentes dos saberes científicos e que esses conhecimentos são incomensuráveis, e que esta 

incomensurabilidade não reside primordialmente em seus respectivos resultados. Cunha segue 
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dizendo que as diferenças entre as ciências são muito mais profundas, informando que os 

conhecimentos tradicionais estão para os conhecimentos científicos assim como as religiões 

locais para as religiões universais. A pesquisadora diz ainda que o conhecimento científico se 

afirma, por definição, como verdade absoluta, até que o outro paradigma o venha sobrepujar. 

Essa universalidade do conhecimento científico não se aplica aos saberes tradicionais — 

muito mais tolerantes —, que acolhem frequentemente com igual confiança ou ceticismo 

explicações divergentes e cuja validade, entendem, seja puramente local. 

No referido texto, Cunha (2007) faz também uma abordagem sobre as pontes que 

ligam os saberes tradicionais aos saberes científicos — para este trabalho os saberes 

tradicionais são aqueles concebidos empiricamente através dos conhecimentos dos mais 

velhos —, debruçando-se sobre os antropólogos Evans-Pritchard, (1930) e Claude Lévi-

Strauss (1960), que deram respostas incisivas acerca do tema abordado. Segundo a autora, 

Evans-Pritchard (1930), no seu estudo sobre a bruxaria e oráculos entre os azandes do Sudão, 

afirma que nessa cultura não há uma lógica diferente da ocidental, o que há são premissas 

diferentes sobre o que existe no mundo. Quanto a Lévi-Strauss (1960), ele também afirma, em 

seu livro O Pensamento Selvagem de 1962, que saber tradicional e conhecimento científico 

repousam ambos sobre as mesmas operações lógicas, mas respondem ao mesmo apetite de 

saber mais; as diferenças entre estes conhecimentos provém dos níveis estratégicos distintos a 

que se aplicam (Cunha, p. 79, 2007). 

 

3.4 Categorias das plantas apresentadas pelos interlocutores segundo a tradição Ketu 

 

Para desenvolver essa sessão foi preciso coletar depoimentos importantes de pessoas 

credenciadas na religião de matriz africana as ebome Cidália Soledade Barbosa do terreiro 

do Gantoins e ebome Cici e apoiando-se em autores como Mattoso (1992) e Barros (1988). 

Esse estudo de caracterização das plantas não poderia ser feito de outra forma que não 

através de conversas e trocas de informações com os interlocutores e comparações com 

trabalhos já publicados sobre o tema da referida seção. Vale lembrar que as informações 

contidas nesta seção é sob a ótica da nação Ketu. 

Todo esse esforço foi realizado para entender como se faz a tipologia das plantas 

dentro da concepção popular religiosa — mato, folha, erva, macho, fêmea, quente, fria, 

excitante, calmante. Além de existir diversas formas para utilizar as folhas, sejam elas 

machucadas, cozidas, oferecidas como comida para o orixá em cima da folha, para banhos e 



 65 

sacudimentos. As categorias estão muito relacionadas com os Orixás, Inquises ou Vodunses 

que lhes são relacionadas, conforme será abordado ao longo dessa seção. 

Para compreender como é feita a referida tipologia é preciso entender quais são os 

elementos referidos neste contexto. No espaço “mato” encontram-se as ervas e plantas que 

são colhidas para utilização no culto, com fins de composição de ambientes, rituais 

iniciáticos, banhos, sacralização de instrumentos, alimentação, entre outros usos. As árvores 

são consagradas aos orixás, sendo algumas delas, identificadas como tais como é o caso do 

Iroko que será tratado ao longo do capitulo. Nessa situação, são denominadas como 

assentamentos, que representam a morada das entidades. 

 O mato é um espaço de livre acesso ao sacerdote de Ossain — Babalossain, 

especialista das ervas, responsável pela sua coleta e encaminhamento para elaboração e 

posterior utilização. No entanto, esse é um cargo que a cada dia se torna mais raro, em razão, 

identificada neste trabalho, da ausência das áreas verdes dentro dos terreiros e nas cidades, 

que foi tratado no capitulo 1. Com a ausência do babalossain, as funções atribuídas aos 

sacerdotes passaram a ser executadas por outros membros do templo sagrado, designados pelo 

sacerdote ou sacerdotisa. 

A busca por essa compreensão possibilitou as várias conversas com ebome Cici . Ela 

diz que a folha serve para tudo, que cada  parte da folha tem uma serventia. Exemplifica  

falando de um ebó utilizando a folha da carqueja (Spermacoce verticillata L., Rubiaceae) —  

folha designada ao orixá Oxossi, que a população usa comumente como chá de 

emagrecimento. Nesse exemplo, se alguém deseja resolver um problema, no dia que a pessoa 

for sair para resolvê-lo, deve levantar cedo, tomar banho frio e, em jejum, sem falar com 

ninguém, segura na folha da carqueja (Spermacoce verticillata L., Rubiaceae), e fala “Eu 

preciso resolver (fala qual é o problema) Oxossi, Ogum e Ossain ago”. Depois do dizer a 

frase, puxa a planta para sair com a raiz; depois de limpar, corta a raiz em sete pedaços e 

mastiga, se tiver pimenta-da-costa (Aframomum melegueta (Rosoe) K. Schum., 

Zingiberaceae), utilizam-se  três caroços na mastigação, e segue-se em direção ao local para 

resolver o problema, mastigando e repetindo a frase que foi dita durante a colheita. Quando 

encontrar com a pessoa fala com ela e os pedaços devem permanecer na boca embaixo da 

lígua. Cici garante que o problema será resolvido. Após o encontro cospe tudo que estava na 

boca em uma árvore com a boca cheia de água cospe três vezes no local onde foi depositado 

os pedaços de raiz, e fala “adupé” — expressão de agradecimento a divindade. Nesse caso o 

que foi utilizado da planta foi a raiz, e não a folha, como é de costume. Cici diz que cada 

planta tem um segredo, mas ninguém conta. (Ebome Cici, Salvador, 21/03/2008). 
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A categorização do vegetal, segundo Ebome Cici, vai depender da casa, falando dos 

locais que ela conhece. Segundo a Ebome no candomblé, quando ouve-se dizer “vamos pro 

mato pegar folhas”, geralmente são pessoas de Ogum, Oxossi, Ossain que saem para essa 

finalidade. Em outro momento, na religião Umbanda falam “vamos para o mato tirar ervas”. 

O banho de ervas, principalmente na região do sul na Umbanda, tem a tradição de banho de 

folhas cozidas, e não a tradição de folhas piladas – ervas que são machucadas até extrair o 

sumo - . No candomblé do lado Congo, segundo Ebome Cici, existem folhas que não são 

comumente usadas no lado Nagô; as folhas que são cozidas são consideradas as folhas fortes. 

Ebome Cici diz que a base de tudo é a fé, seja a folha cozida ou pilada, pois sem fé o 

problema não será resolvido.  

Dentro do que foi explicado por Ebome Cici, fica claro que o “mato”  na perspectiva 

religiosa é o local onde serão encontrados todos os elementos sagrados para os rituais; 

minerais, fauna e flora porém a diferença encontrada está nos princípios dos fundamentos de 

cada grupo religioso. È fato notório, mediante as observações e conversas com os 

interlocutores, que existem diferenças na utilização das plantas. Mas não é objeto desta 

pesquisa tratar das diferenças entre os estabelecimentos religiosos, e sim o que é comum entre 

eles, que é a presença da cultura botânica.  

Segue abaixo o quadro descritivo da categoria etnobotânica de classificação em 

terreiros de candomblé da Região Metropolitana de Salvador e Recôncavo Baiano elaborada 

pela pesquisadora Jussara Rego Dias, em sua dissertação de mestrado defendida no curso de 

Pós-Graduação em Geografia no ano de 2003, que corrobora com a acepção de Ebome Cici. 

 
 

11. Tabela 1. 

CATEGORIAS ETNOBOTÂNICAS DE CLASSIFICAÇÃO IDENTIFICADAS EM TERREIROS DE 
CANDOMBLÉ DA REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR E RECÔNCAVO BAIANO. 

 
Elaboração: Jussara Rêgo 
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O resultado da analise das categorizações revelam que o sentimento de pertencimento 

é fundamental, para o cuidado e tratamento da flora. Os mateiros, por exemplo cuidam do 

espaço mato e fica muito preocupado se alguma coisa o ameçal, porque é um lugar de onde se 

retira o sustento da família. Existem indivíduos que não vêem maiores problemas em retirar 

uma árvore secular para construir uma ponte, por exemplo. Muito diferente, dos indivíduos 

que consebe as árvores como um meio de se conectar com sua ancestralidade. 

Ebome Cici diz que muitas pessoas conhecem as plantas pelo formato dá o exemplo da 

planta coerana (Cestrum laevigatum Sch., Solanaceae), que pode apresentar duas intenções: 

quando usada pela manhã, até as 10 horas, terá a influência de Iansã e Ogum; de meio dia à 

meia noite, tem influência de Exu, sendo usada para afastar espírito de morte e tudo que é 

ruim. O procedimento é realizado batendo na pessoa ou no espaço com a folha com bastante 

força. Pode ser classificada ainda de duas formas: a coerana branca e coerana preta — 

apresenta em uma das faces a cor roxa.  

 Segundo Cici, para a arruda (Ruta graveolens L., Rutaceae) não há um orixá direto; 

uns dizem que é de Ossain, outros dizem que é de Ogum, e a quem diga também que pertence 

a Exu. Mas, uma coisa é certa: ela existe também em duas categorias, macho e fêmea e a 

diferença se dá pela presença de perfume forte e o tamanho das folhas; as cheirosas e miúdas 

são pertencentes a categoria fêmea. O nativo (Dracaena fragans (L.) Ker Gawl., Liliaceae) é 

uma planta considerada macho, tem uma forma fálica comprida e bem resistente e pertence ao 

orixá Ogum.  

A caapeba (Pothomorphe umbellata (L) miq., Piperaceae) é considerada fêmea, 

apresenta uma forma arredondada. Há momentos em que é preciso fazer um jogo das folhas 

macho com fêmea. A aroeira (Schinus terebinthifolius Raddi) qualificada como fêmea 

apresenta várias sementes vermelhas, flores miúdas amarelas; a classificada como macho 

apresenta folhas mais verdes e mais grossas. (Ebome Cici, Salvador, 21/03/2008). 

Ebome Cici diz que não conhece todas as folhas, pois são usadas de muitas formas e 

servem para muita coisa. Antes de tirar qualquer folha, ela conversa muito com Ossain, porém 

diz que não sabe citar Ofò — palavra pronunciada com sentido mágico para fazer 

encantamento —, pois existem diversas formas de trabalhar com as folhas. Para exemplificar, 

Cici cita um ebó utilizando folha-da-costa (Kalanchoe brasiliensis Camb., Crassuláceae), que 

é uma folha especifica de Oxalá. Esse ebó — ebó é oferenda, sacrifício — é feito para pedir a 

saúde de uma pessoa que está no hospital. Deve-se fazer um Ègbo — ebó com milho branco 

cozido, oferenda para Oxalá —, colocando-o em uma vasilha branca e virgem. No meio, 
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coloca-se folha da costa, mais o nome da pessoa e em seguida cobre-se com a outra folha-da-

costa (Kalanchoe brasiliensis Camb., Crassuláceae),  e coloca-se em um lugar alto.  

Em seguida Ebome Cici conta uma lenda do peregun (Dracaena fragans (L.) Ker 

Gawl., Liliaceae), sobre uma menina que o pai deu o nome de peregun, folha considerada da 

força, da resistência, do rei, do Babalaô, de Ogum, folha sentinela; segundo a Ebomin, a 

planta chega a resistir mais de dois meses sem água. E conta um ponto desse conto que se 

refere ao mariwo (Elaeis guineensis Jacq., Palmae) — olho do dendezeiro —, a folha de 

Ogum, dentro da cultura africana. Nos contos de Ogum, é a folha que o acalma. É por essa 

razão que tem uma cantiga: “É mariwo lá aso, é mariwo lá aso,  é mariwo lá aso ... Ogumjá  

Ogum...” Signifca: “está vestido pela  franja do mariwo”. Nesse momento, Ogum encontra-se 

calmo, controlado. O ponto do conto é o seguinte: 

Depois de ter saído pelo o mundo e ter passado anos longe da sua cidade natal. Ogum 

volta exatamente no dia em que todos faziam oferendas para Ogum e Oraniran, mas acontece 

que as pessoas da cidade não reconheceram Ogum, que há anos foi embora da cidade. Então, 

todos na cidade estavam concentrados em fazer oferenda para Oraniran. Não 

cumprimentaram Ogum e nada lhe foi oferecido. E esse comportamento despertou a ira de 

Ogum. Até o momento em que Ogum encontrou com um homem bem velho colhendo 

inhame, que disse: - O senhor é estrangeiro, está cansado e com fome. Venha até a minha casa 

para descansar e comer alguma coisa. 

 Bastante irado Ogum aceitou o convite do senhor. Chegando lá, o velho preparou o 

inhame assado e deu para Ogum comer. Comendo o inhame, Ogum começou a se acalmar e 

observar a casa do velho, que era pobre e não tinha lugar para sentar: ele observava o velho 

sentado no chão. Após ter comido, Ogum perguntou ao velho porque ele não comeu. E o 

velho respondeu: - Porque tudo que tinha ofertei ao senhor, que estava cansado e com fome, 

mas não se preocupe, amanhã eu colho outro inhame e como. E Ogum fez outra pergunta: - 

Do que o senhor vive? E o velho respondeu: - Vivo do que planto e vendo. E Ogum  

perguntou: - O senhor iria vender o inhame que me deu para comer? O velho respondeu: Sim.  

Então, Ogum disse:- A partir de amanhã o senhor será o homem mais rico dessa cidade. E o 

velho retrucou: - Não posso ser rico, vivo do que vendo, colho um inhame e hoje vendo, 

depois levo três dias e vendo outro... Ogum , irado, falou: - O senhor quer ou não ser o 

homem mais rico?. O velho, muito assustado e com medo, respondeu que sim. Então, Ogum 

disse que ele precisa fazer algo e perguntou se ele o faria e o velho tremendo de medo 

respondeu que sim. 
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 Ogum solicitou que o velho pegasse mariwo e colocasse na porta da casa de todas as 

pessoas que o ajudavam, e que tudo que ouvisse do lado de fora não era para sair. Então, sem 

muita demora o velho saiu correndo e arrancou todos os olhos de dendezeiro que encontrou, 

desfiou e colocou na casa dos seus amigos e familiares seguindo a orientação de Ogum. Na 

noite seguinte, ouviam-se gritos de homens, mulheres e crianças, uma agonia  e ninguém saiu 

para ver o que acontecera. Passado um longo período de silêncio, então resolveram sair para 

ver o que teria acontecido. E viram que Ogum teria matado todas as pessoas que não eram 

amigos do homem que lhe deu abrigo e comida. E a partir desse momento o velho passou a 

ser dono de toda a cidade tornando-se rico. (Ebome Cici, Salvador, 21/03/2008). 

É por essa razão que todas as casas de candomblé têm franjas de mariwo nas janelas e 

portas. O mariwo protege, é folha sagrada de Ogum, o dendê pertence a Exu, o coco inteiro é 

para o jogo de Ifá e Exu fala pelo jogo. Quando se quer afastar Exu, pega-se  o filinho branco 

que encontra-se dentro do coco do dendê e usa-se, explica Ebome Cici. 

Essa foi a maneira que   Cici encontrou para ilustrar as diversas formas de uso de uma 

determinada planta, ou seja, todas as partes das plantas têm uma especificidade na sua 

aplicação. Isso significa dizer que para além da peculiaridade de cada planta, ainda existe a 

particularidade das partes que a compõem. O que pode ser reiterado com a acepção de Barros 

(2002). 

“O mariow, broto da palmeira de dendezeiro, é usado para 
compor a roupa-simbolo de Ogum, orixá filho de Oxalá. 
Esse mesmo material tem o poder de afastar as entidades 
nefastas, por isso é colocado nas soleiras das janelas e 
portas dos terreiros. “O dendezeiro, como palmeira ligada 
aos orixás da criação, está relacionado também com 
Xangô-Airá, cujo assento pode repousar sobre um tronco 
de dendezeiro, diferentemente dos outros Xangôs”, 
(Barros e Napoleão, p.237, 2002) 

 

A cajazeira pertence a Iemanjá e Oxum do lado nagô, no Jeje pertence ao Azamadone 

vodun que protege crianças com dedos a mais nas mãos e nos pés — é um vodum muito 

perigoso, informa Cici, finalizando a descrição da divindade. A mamona (Ricinus communis 

L., Euphorbiaceae) é a folha designada para Oxalá, onde é servida comida para Omolú, é 

folha de Orò — oro, ritual, fundamento do culto, cerimônia ritual.  

Quanto as árvores a ebome Cici é categórica ao dizer que são sagradas informando que  

cada uma delas têm uma orixá designado. O orixá é dono da arvore o Ingá é do Oxumaré, se 

for feita uma obrigação na raiz ela será consagrada e receberá o nome de atiça. Então o orixá, 

inquise ou vodunsis, vai se personificar dentro daquilo que foi dedicado a ele, por isso que a 
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natureza é vida e ninguém explica. A rainha dos Orumalés — espíritos que se encontram na 

floresta — é Oxum; se ela não molhar a terra,  nada acontece, sem água a natureza não vai 

sobreviver, ela é a dona da água. Ainda segundo ela, os Orumalés vivem na floresta, por isso 

que pessoas com uma sensibilidade apurada, ao estarem na mata, têm a sensação de que 

alguém está lhe olhando. É por essa razão que não se faz trilha sem um guia, porque se não a 

pessoa não volta, pois é levada pelos espíritos da floresta. 

O bilreiro (Guarea guidonia (L) Sleumer., Meliaceae) é a árvore sagrada de Xangô, 

“Ipersan ewe lara” —  “Ipersan”, árvore quente, que apresenta na ponta o pássaro da vida;  

“ewe lara”, mamona, (Ricinus communis L., Euphorbiaceae), é folha fria que acalma; juntas, 

servem para equilibrar a vida da pessoa. O bambu (Bambusa vulgaris Schard., Gramineae), 

ou Idakô, é uma árvore sagrada, um atiça bastante conhecido no culto de Obatalá, orixá da 

família de Oxalá; é a morada de Dakó e Axé Iansã, Oxaguiã, Baba Egum. È tão sagrado que 

se coloca um ojá — pano branco — em sua volta, uma talha e um quartião, nos quais todas as 

sextas-feiras se coloca água e cultuam-se os ancestrais. As folhas que  caem servem para fazer 

defumador. 

 

3.5 Fitolatria: Culto às árvores sagradas 

 

Para esta pesquisa a Fitolátria está relacionada a todo processo de sacralização e culto 

do vegetal. A Sassanha é um ritual que está presente em todos os processos rituais – extração 

do suco das plantas para fazer amacis, oferendas, sacudimento do ambiente etc. Todo o 

procedimento corre sob a regência dos cânticos sagrados direcionados a Ossain. Esta seção 

visa demonstrar a relevância dos alguns cânticos utilizados nos ritos sagrados para ressaltar o 

poder das folhas juntos com as palavras proferidas durante o processo religioso. Como é 

transcrito por nina Rodrigues na obra Os Africanos no Brasil:  

O culto fetichista das plantas, das grandes árvores sobretudo, é muito 
extenso entre os nossos negros e mestiços. O prestigio mágico das 
palavras cabalísticas e das rezas só encontra rival na virtude de certas 
folhas. E procede daí a crença de que os negros são muito versados 
no conhecimento das plantas venenosas. É no tronco das árvores 
sagradas que se fazem muitos sacrifícios e é pela distribuição de 
comida (sacrifício) às árvores no terreiro que se iniciam muitas das 
danças públicas dos candomblés. (Rodrigues, 2008, p.207). 
 
 

Para tanto,  apoio - me na pesquisa realizada por José Flávio Pessoa de Barros e Maria 

Lina Leão Teixeira (1988): Sassanhe: o "cantar das folhas" e a construção do ser, em 

candomblé queto no Rio de Janeiro. Que pesquisaram o ritual das folhas em terreiros de 
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candomblé Ketu na região metropolitana do Rio de Janeiro. O referido trabalho também 

compõem  a obra do Centro de educação ambiental São Bartolomeu,  Parque Metropolitano 

de Pirajá: Natureza e Cultura organizado por Ana Lúcia Menezes Forninigli. 

 Barros (et. al 1988), faz uma análise das Kori ewe — músicas para as folhas — as 

quais ele divide em duas partes. Na primeira parte da pesquisa dos referidos autores, apresenta 

os nomes iorubás referentes à denominação das espécies vegetais:  

1- Igi, árvore de grande e médio porte, considerada morada dos ancestrais. São objetos 

de respeito e, geralmente, quando presente nos espaços religiosos, seus troncos são envoltos 

por ojás (pano branco ou colorido), arrematados por grandes laços. São encontrados também 

depositados em suas raízes oferendas e vasos de barros com água;  

2- Kekere, no seu sentido literal de pequeno, vegetações rasteira, arbustiva ou de 

caules sésseis, que é uma oposição em relação ao Igi, árvore majestosa. A palavra genérica 

ewe (folha) antecede o nome iorubá. È muito bem observado pelo autor que a palavra Kekere 

tem um caráter de subordinação hierárquica (p.ex. baba-kekere ou ia-kekere — Pai e Mãe-de-

santo, respectivamente —, é título dado àqueles que podem substituir a autoridade máxima, 

possuindo grande prestígio. Desta forma, a palavra é atribuída às folhas, obedecendo uma 

lógica do sistema classificatório. 

 3- Afomã, as trepadeiras, genericamente são todas as parasitas que têm como substrato 

outros vegetais, geralmente igis. O autor afirma que, segundo Maupoil, a origem desta palavra 

é fon e que o sufixo mom correspondendo aos iorubás gun, ambos com sentido de agitação.  

Na segunda parte da pesquisa Barros (et. al 1988), demonstram  cantigas que remetem 

aos melótipos genéricos, evocativos da potencialidade dos vegetais; em segundo lugar, à 

menção a seu relacionamento com os orixás e, em terceiro, aos aspectos simbólicos do vegetal 

identificado pelos adeptos, mas cuja designação não aparece explícita nas korin ewe. 

 

A cantiga que segue, segundo Barros (et. al. 1988), é geralmente  cantada pela mãe-de-

santo no início da Sassanhe. É uma exortação ao poder das folhas e uma súplica para que seu 

axé se espalhe e beneficie o processo iniciático em curso.  

 

 

E omode kékéré ènyín 
Ènyín nsire idi kan la 
E t’awa fifun nyín l’asé 
Ènyín nsire idi kan nla 
Omode kékéré ènyín 

Ènyín nsire idi koko 
 

I l’awa fi fun nyín l’asé 
Ènyín nsire idi koko 
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Omode kékéré ènyín 
Ènyín nsire idi l’osun 
L’awa fi fun nyín l’asé 
Ènyín nsire idi l’osun 
 
Ewé ti o bá sà ko jé 
Ewé gbogbo ni t’òrisà 
Ewé ti o ba ko jé Bàba 
 
Ewé gbogbo ni t’òrisà 
 
 
 
Criança pequena, vocês 
Vocês estão fazendo festa grande 
Por isso que nós lhe damos axé 
Vocês estão fazendo festa grande 
Criança pequena, vocês 
Vocês estão fazendo festa de 

semente 

 

Por isso que nós lhe damos axé 
Vocês estão fazendo festa de 

semente 
 

Criança pequena, vocês 
Vocês estão fazendo festa de Osun 
Por isso que nós lhe damos axé 
Vocês estão fazendo festa de Osun 
 
A folha que é invocada funciona 
Toda folha é de Orixá 
Toda folha que é invocada funciona 

Ossaim 
 
Toda folha é de Orixá 
 
 

 

 

 

A cantiga seguinte fala do poder de Ossain, através da figura do pássaro presente na 

sua representação simbólica — seis barras de ferro que circundam uma haste central, onde, 

em cima, encontra-se a ave — e afirma que o axé das folhas realça as características e não 

modifica as pessoas. 

 

Òpé èré Ìsáyìn s’ibu 
Kuru ide akàkà 
Òpé èré Ìsáyìn s’ibu, Bába 
Kuru ide akàkà 
 

O pássaro de Ossaim voa fundo 
O pequeno não muda a natureza 
O pássaro de Ossaim voa fundo, pai 
O pequeno não muda a natureza. 

 
 

A canção seguinte, relatada por Barros (et. al. 1988), faz uma descrição das 

características morfológicas da espécie tratada na cantiga para identificá-la. O autor informa 

que o termo pelebe ao mesmo tempo em que  define o fio da lâmina, fala da forma da folha. 

Nesse caso a espécie em questão é a salsa da praia (Ipomea pés-casprea, Sweet, 

CONVOLVULACEAE, Ba-73, ou Gboroayaba. È uma espécie atribuída ao orixá Iemanjá, a 

grande mãe das águas, e tem seu habitat em praias e restingas. O que lhe confere um lugar no 

compartimento água é o caráter de ero (calma).  
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Ewé pélébé ni t’obé o 
Pélébé ni t’obé 
Obe pèlébé 
Wa ka pélébé 
Kaka ku wa ku pélébé 
Pélébé ni t’obé o 
 

Folha (a forma) achatada de faca 
Achatada é ( a forma) da faca 
Permanecerá achatada (afiada) 
Em vez de morrer, permanecerá 

afiada 
Achatada é ( aforma) da faca 

 

 

Nessa korin ewe, ficam ressaltados os aspectos referentes ao culto das Iamis, 

ancestrais femininos, através da menção ao pássaro símbolo do poder das mães feiticeiras. 

Segundo Barros (et. al. 1988), a gameleira branca é tanto a morada do orixá Iroko, quanto 

pertencente a Xangô, representante de seu ancestral masculino.  

 

E Ìrókò ìí koro o 
O igi eiye ti temi 
O igi eije ko gbo’jo 
A Ìrókò akin degun 
E a Ìrókò ìí roko o 
A ye igi eiye ti temi 
O igi eiye Ìrókò 
A Ìrókò ìí roko o 
A Ìrókò akin degun 
A ye igi eiye ti temi 
O igi eiye ko gbo’jo 
A Ìrókò akin degun 
Akindebon, akin degun 
AÌrókò aki degun 
 
Èrò Ìrókò 
Ìrókò ìso 
Érò Ìrókò ìso èrò 

 
Iroko não semeado 
Àrvore de pássaro meu 
Árvore de pássaro não recebe chuva 
Iroko, poderoso refúgio 
Iroko não- semeado 
Árvore de pássaro meu 
Árvore de pássaro, Iroko 
Iroko poderoso refúgio 
Sim, Iroko não-semeado 
Ah, sim, árvore de pássaro meu 
Àrvore de pássaro não recebe chuva 
Iroko poderoso não recebe refúgio 
Ah, Iroko poderoso refúgio 
 
Calma é de Iroko 
Iroko não falha   
Calama é de Iroko, calma não falha 

 
 
A reverência a Iroco mantém-se viva no continente africano. Entre os iorubás, ele é 

considerado o pai de todas as plantas. “Na cultura fon, dos Jeje, há culto a Loco, e nos cultos 

angola, a Tempo. Mas para o iorubano, Iroco não é um orixá propriamente dito. É um 

caminho para a divindade e ali mora um personagem espiritual, mas não há sacerdote ou 

liturgia de culto a Iroco”, compara o professor Félix Ayoh´OMIDIRE. “Talvez essa diferença 

aqui no Brasil tenha a ver com o sincretismo Jeje-Nago, ainda na África, porque foi lá que o 

sincretismo começou”, “O primeiro contato de um orixá na Terra é com uma planta, daí o 
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papel fundamental das árvores em nossa história”, avalia o professor Félix Ayoh´OMIDIRE, 

em entrevista cedida ao Jornal Correio da Bahia p. 5, 04/07/2006. 

O esplendor do Iroco não diminui o brilho e o poder de outras atiças — palavra que 

designa esse grupo de árvores sagradas. O curioso é que são plantas conhecidas de grande 

parte da população, mas para os iorubás, têm um papel que merece reverência. A jaqueira 

(Artocarpus integrifólia L. f., moraceae) é chamada de Apaoká, orixá feminino da família de 

Xangô. No Ilê Axé Opô Afonja existe uma belíssima, vestida com saia. As “cerimônias são 

muito bonitas: é feito um xirê e as filhas dançam ao redor da árvore”, conta ebome Cici. 

(Ebome Cici 06/03/2008). 

. Para quem vive em um terreiro, conviver com o sagrado que está representado 

através dessas árvores é natural e cria, no decorrer dos anos, fortes laços de fé, admiração e 

respeito. Por isso, quando se pergunta a um morador dessas comunidades qual a sensação que 

fica quando uma dessas plantas deixa de viver, a maioria pensa na palavra tristeza. “É como 

se perdêssemos alguém de nossa convivência, alguém de nossa família, porque elas fazem 

parte da nossa vida”, defini ebome Cici. Quando uma dessas antigas árvores se vai, uma parte 

da cultura e da religiosidade vai junto com ela. Como externou a Doné Runhó, uma das mais 

respeitadas sacerdotisas do Bogum: “Tentaram em vão, acabar com as águas, o que é 

impossível. Persistiram em exterminar as matas. Como conseguir? Sempre restará uma 

porção, por menor que seja, para que o Jeje sobreviva. Sem água e matas, o Jeje não 

sobreviverá” (Correio da Bahia, p.4, 4/07/2006). 

“A gente precisa desse espaço de mato. Tudo isso faz parte de nossa ancestralidade. 

Nem todo mundo tem um Opô Afonjá ou Bate Folha. Se não houver natureza, quem morre 

somos nós”, alerta Makota Valdina. Mesmo os terreiros que dispõem de amplas áreas verdes, 

como é o caso do Terreiro Manso Dandalungua Cocuazenza, localizado na Estrada Velha do 

Aeroporto, enfrentam dificuldades para preservar sua área. Como relata a mãe pequena da 

casa, Noélia Nascimento da Silva.  “Tempo ia para o mato, fazia garrafada, trazia folhas e 

raízes. Minha filha ficou três anos aqui dentro e saiu boa. Estudou se formou e hoje é ekede 

dele. Nunca mais foi num médico”, relata mãe  Noélia. 

Nossa fonte de Oxum foi utilizada para a construção dos 
apartamentos de Fazenda Grande 4. prometeram que, depois das 
obras, recuperariam o local. Isso nunca aconteceu e a fonte foi 
praticamente soterrada. Nós é que tivemos que dar um jeito, mas o 
problema pode voltara a qualquer hora. (Noelia, Salvador, 
05/05/2008) 
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3.5.1 IROCO é um Ancestral 

 
Iroco, grande gameleira das folhas largas, é notável pelo culto 
popular que a cerca. Nas estradas e nas matas encontramos 
frequentemente quartinhas de água em torno de troncos. No centro 
dessa cidade vão se tornando raros os Irocos. Os mais próximos são 
os dos caminhos do Retiro e do Rio Vermelho. Em tempo foram 
afamados do Pliteama, o do Campo da Pólvora, o do Gárcia etc. Por 
via de regra, essas plantas são antes residências de santos ou espírito 
do que propriamente deuses. (RODRIGUES, 2008, P.207). 
 
 

No texto supracitado, o autor fala da presença do Iroco nos templos sagrados e do seu 

desaparecimento no centro das cidades de Salvador, segue informando sobre o respeito que a 

população tem com a referida árvore, chamando atenção para cuidado com a sua 

manipulação, “Toda via persiste na população a crença na animação direta da planta, de 

sorte que para cortá-la seria cometer um sacrilégio, como para logo havia de pregar o 

sangue e não água ou seiva, que da ferida correria”.(Rodrigues, 2008, p. 207).  

Ebome Cidália faz relatos importantes sobre a árvore Iroko. Ela foi introduzida no 

candomblé em 21 de setembro de 1938, as sete anos de idade, no Terreiro do Gantois, 

localizado no bairro de Federação. Há 30 anos toma conta do terreiro Etum Omin Ewá, que 

está localizado na baixa do Pau Miúdo, na Avenida Barro Reis. 

No local onde está atualmente instalado o Departamento de Polícia Técnica da Bahia, 

na Língua de Vaca da Curva Grande, existia antes um terreiro de Jura Bugan da nação Ijexá, 

fundado por tias africanas. Com a construção das vias de circulação, todas as estruturas que 

pertenciam ao terreiro foram destruídas, inclusive a vegetação, mas um pé de Iroko – árvore 

ancestral – permaneceu, dividindo a pista em dois lados. Todas as tentativas para retirá-lo não 

tiveram êxito, o que fez Estácio de Lima, o então diretor, o governador Roberto Santos e o 

Coronel Artur procurarem orientação no terreiro do Gantois. 

 Foram orientados que a poda não poderia ser feita por qualquer pessoa, por se tratar 

de uma divindade, mas por uma preparada para tal missão e também seria necessário fazer um 

ebó. Então, o diretor chamou dois homens da cidade de Cachoeira para fazer o serviço: 

durante o procedimento, um morreu e o outro perdeu a perna. Na mesma semana o diretor do 

DPT-BA, teve um mal súbito e veio a falecer em Arembepe, na cidade de Camaçari, no litoral 

norte da Bahia, em um dia 10 de agosto, quando comemorava o Dia dos Pais com seus filhos. 

Segundo ebome Cidália, este fato tem mais ou menos vinte anos. 
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 Tempos depois, no dia 2 de setembro de 1999, dia do aniversário da doutora Celina 

Fantini, iniciou-se no DPT-BA o Culto a Iroko, sob os cuidados de ebome Cidália. Ela diz 

que Iroko é um ancestral orixá, é uma árvore diferente das outras, pois as outras árvores são 

usadas como ibá — assentamento onde são feitos rituais para consagração aos orixás — e o 

Iroko é a própria divindade.  

Segundo ebome Cidália, a árvore gameleira é a fêmea do Iroko. Ela diz que foi sua 

mãe quem levou o culto de Iroko para dentro dos terreiros de candomblé por que ele era e 

ainda é cultuado na rua, é um ancestral que é o mesmo Tempo cultuado na Angola. Informa 

que o candomblé também tem bíblia, fazendo uma comparação com a Igreja Católica, mas a 

bíblia do candomblé é o principio e os nossos santos são divindades. Assim como na Igreja 

Católica, o Candomblé também tem hóstia, só que não é feita pelo homem: é o obi, fruto dado 

por uma árvore sagrada e a pimenta-da-costa.  

No princípio, a terra era pura treva, os habitantes eram uma espécie de humanos. 

Obatalá entendia que as condições apresentadas não eram seguras para os habitantes. Então, 

subiu aos céus para se queixar com seu pai, Alofin, dizendo que estava se sentindo inseguro 

com os seres que ali habitavam. Após três dias, Alofin  desceu à terra para plantar o Iroko, 

árvore para dar segurança e proteção aos orixás. A árvore foi plantada em terras africanas, na 

região que se chama Caviono que é a terra de Xangô — segundo ebome  Cidália, é por essa a 

razão que algumas pessoas dizem que o Iroko é árvore de Xangô. Então houve significativas 

melhoras quanto à segurança na terra, mas ele precisou subir  novamente, desta vez para falar 

que na árvore tinham dois homens — Akile e Akule — brigando por causa de um fruto.  

Nesse momento passa Exu, joga barro nos dois e, de repente, o dia virou noite, com 

fortes trovoadas e tufões — o chamado adarrum, no candomblé —; durante isso, caiu um raio 

e matou um dos homens que brigavam e logo em seguida o outro foi atingido por uma pedra, 

vindo a falecer. Então, a terra voltou a ficar desolada novamente, e Obatalá volta a falar com 

Alofin sobre o que aconteceu. Alofin pede para que a árvore vá até ele. Então a árvore começa 

subir ao encontro de Alofin, e quando ele a viu, estendeu a nuvem branca — que no 

candomblé é chamado de alá — para o crescimento; logo em seguida, Alofin pegou uma 

galha do pé de Iroko e entregou a Obatalá — é por essa razão que Oxaguiã tem o ôpaxoro — 

e disse para ele voltar à terra que ele iria colocar tudo no seu devido lugar.  

 Obatalá foi governar o orún — o céu —, por que Alofin mora acima do orún; 

Oromilá ficou com o ar que respiramos; Olodumaré, para governar o mar; o grande Odudua, 

para governar a terra firme; assim, foi colocando todos em seus postos. A Exu, por ter 

contribuído com as tormentas, foram dados os caminhos cruzados para ele governar e Aganjú 
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foi chamado por Alofin para subir na árvore e distribuir o clarão na terra. Essa é a versão da 

formação da terra segundo ebome  Cidália. (Ebome Cidália., Salvador, 21/09/2008). 

A árvore de Iroko mencionada já está em processo de tombamento pelo IPHAN. 

Segundo Cidália, os técnicos já fizeram a vistoria no DPT-BA. Diferente do que acontece 

com os pés de Iroko da região da Estrada de São Lázaro, onde as árvores são usadas como 

abrigo para os mendigos. 

Passo, agora, a descrever o processo de plantio de um pé de Iroko, segundo as 

tradições Ketu, ocorrido na noite do dia 5 de novembro de 2008, em um terreiro localizado em 

Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador. Por solicitação do interlocutor, não será 

revelado o nome do terreiro onde ocorreu o ritual. As informações contidas neste relato foram 

fornecidas por Sérgio Santos, o Omon Ixam, Ojé do terreiro de Baba Egun, da Ilha de  

Itaparica,  membro do Axipá  há 27 anos, sendo, dessa forma, um dos discípulos do Mestre 

Didi, e tendo participado do ritual a convite do babalorixá.   

Além de Sérgio, fizeram-se presentes no ritual outras seis pessoas: um ebome, uma 

Ekede, o Babalorixá e três Ogans. O ritual iniciou-se com a saudação a Ossain, seguido da 

sassanha para sacralizar as plantas que seriam utilizadas para fazer o amassi – banho 

preparado com ervas. Essa solução foi utilizada para preparar o local de acomodação do Iroko 

e depois regá-lo. Sérgio conta que foram utilizadas sete ervas, e ao manipular cada uma delas, 

foi entoada  uma cantiga  especifica, pois cada erva tem um tipo de força – que acalma ou 

excita, esquenta ou esfria, urticante ou de alívio, etc. – que deve ser combinada para 

proporcionar o equilíbrio espiritual para atender as demandas materiais. Porém não foram 

revelados os nomes das plantas utilizadas. Ao perguntar sobre o tipo de ervas presentes no 

ritual, obtive a seguinte resposta de Sérgio: “Esta parte já é fundamento e fundamento não se 

revela; cada seguimento do candomblé tem o seu”.  (Sérgio, Salvador, 10/11/2008). 

O  interlocutor informa que o exemplar de Iroko  tem mais ou menos um metro e meio 

de altura. Primeiro foi feito um buraco onde foi regado com o preparo de amaci; em seguida, 

todas os presentes apoiados em uma perna entoando os cânticos de fundamentos para pedi 

permissão a Ossain, carregaram a jovem árvore e a colocaram no buraco entoando cânticos 

para saudar Iroko. Após ter colocado a terra para concluir o ato de plantar, deu-se inicio as 

oferendas, para  Exu, Ossain, Oxossi e Iroko.  
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3.6 Caminhos alternativos para aquisição de plantas 

 

Na adaptação às novas estruturas espaciais da cidade de Salvador, começaram a surgir 

alternativa para aquisição dos vegetais de uso ritual sagrado, o que neste trabalho chamamos 

de “Circuito das ervas” — percurso que as plantas fazem do momento da colheita até o 

destino final nos templos sagrados. As plantas nascem ao natural ou são cultivadas, coletadas 

e comercializadas em contexto mercadológico e, em seguida, trocadas, considerando o 

contexto religioso, e no final volta para o meio natural de onde foram retiradas. 

As variedades de formas para aquisição das ervas serão abordadas ao longo desta 

seção. As formas tradicionais de colheita pelo babalosain já foram abordados neste capítulo. 

Agora serão pontuadas novas formas de aquisição de plantas para o uso ritual que podem ser: 

serviços de SEDEX, telefone e/ou internet, centro de abastecimento. O mercado apresenta-se, 

nesse capítulo, com uma descrição etnográfica na acepção dos autores Barros (et. al 2007), 

como um dos caminhos que pode ser descrito o “Circuitos das ervas”. Além de detectar que 

existe o cultivo das plantas dentro dos terreiros e nos quintas dos iniciados na religião.  

Barros (et.al 2007), caracterizam o mercado como um local que tem numerosas lojas 

dedicadas ao comércio especializado em artigos religiosos. Dinheiro, mercadorias, narrativas, 

informações e cumprimentos têm em comum o fato de serem trocadas. É porque a troca é 

movimento e o movimento implica em transitividade. Segundo os autores, todas as trocas 

estão subordinadas a Exu, o grande princípio dinâmico da cosmovisão do candomblé. Não é 

de se estranhar que dentre os títulos deste orixá se encontra também o de Olóojá (Barros et. 

al. p.7, 2007), isto é, “dono do mercado”. Erguem-se oferendas dizendo que o mercado é, 

justamente com os caminhos e suas encruzilhadas, o domínio de Exu. Esquecê-lo, quando se 

vai às compras, é nefasto para os negócios.  

Por isso, quase sempre se encontra junto à entrada das feiras em Salvador, um 

assentamento sumário, onde se deposita o tributo devido ao senhor-dos-limiares e das 

passagens. Com ele pretende-se conquistar a sua benevolência, tão importante para o êxito das 

transações num universo onde o intercurso social nem sempre é harmonioso, tranqüilo e bem 

sucedido. Nesse universo é, por vezes, segundo os autores, difícil encontrar o que se procura, 

decidir o que é melhor e pagar o que é razoável. Por isso não basta a conversa ou a barganha. 

É preciso complacência ou mesmo ajuda de Olóojá, sobretudo quando se trata de comprar 

coisas necessárias para os orixás.  

Segundo os autores, o mercado é um meio diverso e complexo, onde há não somente 

um comércio especializado, mas também uma série de variações que o comandam. Para 
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comprar bem e certo é preciso levar em conta as determinações, que obedecem ao calendário 

litúrgico dos terreiros. O mesmo vale para quem quer vender certo e bem. Não basta conhecer 

os circuitos de produção e as idiossincrasias da pauta do consumo. Pelo menos no que tange 

ao comercio especializado. 

 No dia 31 de dezembro de 2006, fiquei abancada na barraca de Alírio, na feira das 

Sete Portas, observando a movimentação e também para ver se conseguia descobrir algum 

fornecedor, pois, neste período, a procura por ervas para banhos e descarrego é muito grande 

e a escassez das plantas é mais evidente. Muitos fornecedores deixam de fazer entregas por 

falta de mercadoria. 

Um ponto que me chamou atenção foi o público que freqüentava a barraca. Pessoas de 

diferentes classes sociais, cor e idade iam à busca das ervas para banhos e limpeza de casa. 

Muitos não pertenciam a religiões de matriz africana e pediam orientação ao vendedor que, 

automaticamente, nem respondia qual seria a erva indicada, ele já buscava na banca, 

embalava e entregava ao cliente. “Quem quer que pretenda se qualificar como fornecedor 

deve, antes de tudo, qualificar-se como conhecedor” (Barros, et. al. p. 8 2007).  Os autores 

chamam atenção para a qualificação dos vendedores como uma garantia de manter-se nos 

negócios.  

Foi observado que as plantas de uso medicinal são também utilizadas para banhos de 

purificação; geralmente são ervas cultivadas em hortas e/ou coletadas em ambiente úmido, 

plantas sensíveis a temperaturas altas e baixa umidade, na sua maioria plantas domesticadas. 

As utilizadas para descarregos são plantas nascidas naturalmente em ambiente específico, 

áreas com densa vegetação não domesticada, geralmente são plantas retiradas de árvores de 

pequeno e médio porte, podendo também ser rasteiras e resistentes a pouca umidade. 

 
A barraca de Nanã, no Mercado das Sete Portas, é administrada por Roberto, ex-

surfista que após passar por várias experiências comerciais se encontrou no mundo dos 

produtores para as religiões afro-brasileiras, tendo a cabeça consagrada a Oxossi. Segundo 

ele, há vários fornecedores de plantas para fins religiosos, que chegam no mercador a partir 

das 5horas da manhã. Roberto diz que todas as segundas-feiras e quintas-feiras chegam 

mercadorias.   

O senhor Manoel - ver foto a seguir - é um homem de meia idade que também fornece 

plantas ao mercado das Sete Portas. As ervas que são entregues por Manoel são plantas 

cultivadas em sua horta localizada atrás da Igreja de Brotas, que fica no Bairro de mesmo 

nome. Manoel diz que tem mais de 30 anos que ele faz a entrega no mercado e sempre 
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trabalhou com a horta que ele cultiva, para depois colher e entregar os seus produtos. Informa 

que não é vinculado a religião. E fala com orgulho da sua profissão “Meus dois filhos são 

empregados, têm patrão e eu sou também empregado, mas trabalho para mim”. Ao ver o 

senhor Pechincha separar as suas plantas, Manoel diz, “ Ali?  Ali é mato brabo, tem que 

entrar no mato para ser tirado, as minhas eu cuido planto e colho, são ‘prantas’  finas...” 

(Manoel fornecedor 22/09/08). 

 

12. Fotografia 9. 

  
Senhor Manoel fazendo entrega na feira das Sete Portas, Salvador, 22/09/2008. 
Foto: Sueli Conceição. 
 

Pechincha — mateiro — é um dos homens responsáveis por coletar, fornecer e 

distribuir a mercadoria no mercado das 7 portas. Nos dias de segunda-feira da e quinta-feira 

seu Pechincha faz o seguinte procedimento: no dia anterior ao fornecimento sai para fazer a 

coleta, às pela manhã, outras no final de tarde. Os locais de coletas são: na Estrada Velha do 

Aeroporto, Mapele, Simões Filho, Lauro de Freitas e Mata de São João, que são locais que 

ainda mantêm ponto de Mata Atlântica e apresentam ainda exemplares importantes para o uso 

ritual. São plantas geralmente usadas para fazer sacudimento e limpezas, as espécies que 

pertencem à categoria de plantas fortes ou mato brabo como pontuaram alguns interlocutores. 

Feita a coleta, as plantas são amarradas aos montes — maços — para serem conduzidas ao 

Mercado das Sete Portas; chegando ao mercado, são dispostas no chão sem estrutura 

especifica para a acomodação. Pechincha espalha os maços de plantas e começa a reagrupá-

las em maços cada vez menores e por categoria, de forma que todos os seus clientes possam 

ter exemplares de cada espécie coletada. 
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A distribuição para as barracas é realizada pelo próprio Pechincha e na área onde as  

pessoas transitam, ou seja, não é um local reservado. O fornecedor fica concentrado na 

repartilha das plantas sem dar importância às pessoas que passam de um lado para outro por 

cima do seu produto, inclusive ele próprio passa por cima com sapato e sem nenhum cuidado 

preestabelecido pelas religiões.  Sabendo desse procedimento, faz se necessário “esfriar” ou 

“descansar” os produtos — seja o vegetal ou qualquer outro elemento que será utilizado nos 

rituais — no lado de fora do terreiro, para enfim serem encaminhados para as sua finalidades 

ritualísticas. È muito comum ouvir os mais velhos dizerem nos terreiros quando chegam os 

ingredientes para um ebó, por exemplo, “Deixe aí fora para esfriar”. 

No dia 22 de setembro de 2008, fui acompanha a entrega das plantas ao comerciantes 

na feira das Sete portas. Quando a mercadoria chega às barracas, elas em sua maioria estão 

fechadas e os fornecedores fazem à entrega; cada maço de plantas é deixado no chão, em 

frente ou ao lado das barracas para serem recebidos pelos seus donos. Existem ainda 

fornecedores que chegam discretamente e colocam as ervas, geralmente plantas de pequeno 

porte, por baixo das portas ou janelas que ficam semi-abertas, justamente para facilitar a 

entrega das mercadorias. Foi detectado um sistema de ligação entre os comerciantes, caso um 

deles não tenham determinada ervas para os clientes saem em busca da mercadoria em outras 

barracas para atender a demanda do momento, ocorrendo um verdadeiro sistema de troca. As 

fotos de 10 a 16 ilustram a seqüência de distribuição de plantas no mercado das Sete Portas: 

 

 

13. Fotografia 10. 

 
Foto: Sueli Conceição. 
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14. Fotografia 11. 

   
Foto: Sueli Conceição. 

15.  

16. Fotografia 12. 

 
Foto: Sueli Conceição. 
 

17.Fotografia 13. 

  
Foto: Sueli Conceição. 
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18.Fotografia 14. 

 
Foto: Sueli Conceição. 

 

19.Fotografia 15. 

  
Foto: Sueli Conceição. 

 

20. Fotografia 16. 

  
Foto: Sueli Conceição 
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Dona Inês é a responsável pela barraca Santa Inês e diz que trabalha no ramo há 40 

anos. Mulher de poucas palavras, principalmente quando o assunto é sobre o seu negócio. 

Mas deixa claro que atende muitos terreiros famosos e não famosos e procura atender a todos 

com a mesma dedicação para não perder clientela. Inclusive presta serviços por telefone, 

atendendo às necessidades dos terreiros no que se refere aos produtos usados nos rituais – 

animais, plantas para banhos, plantas para sacudimento, plantas para feituras e comidas, 

incensos, caxixis, vasilhas de barro, contas e miçangas. 

A famosa Feira de São Joaquim também foi uma área visitada, por apresentar um 

comércio bastante expressivo de plantas para fins religiosos e medicinais. É o local onde está 

instalada uma barraca de grande movimentação, o Palácio de Oxossi. Procurei pela  barraca 

Bandeira Branca, comentada pela Ebomin Cici, mas infelizmente o ponto foi fechado depois 

do falecimento de Caboclo — o proprietário era conhecido por esse nome. Segundo dona 

Maria, era uma barraca que tinha muito movimento e era muito conhecida por todos os 

terreiros de Salvador. Com o seu fechamento, o posto foi ocupado pelo Palácio de Oxossi, 

administrado por Rodrigo e Rangel. 

A barraca Palácio de Oxossi, tem 20 anos de funcionamento no mesmo local, mas só 

passou a ser conhecida mesmo depois que a barraca Bandeira Branca foi desativada. Segundo 

uma senhora de prenome Joana - nome fictício - "A barraca de Caboclo... ele era muito bom, 

vendia todos os tipos de plantas e sabia muito, ajudou muita gente e curou muita gente; depois 

que ele morreu, o filho vendeu o ponto, e esse pivete tomou o lugar". Dona Joana fala com 

muita propriedade sobre o assunto, ela diz que tem mais ou menos 40 anos trabalhando na 

feira, então "conheci todos e tudo". O pivete a quem Joana se referia era Rodrigo, a pessoa 

responsável atualmente pelo ponto Palácio de Oxossi. Um Homem jovem de 32 anos, não 

teve tempo para estudar, porque tinha que ajudar o pai na feira, estudou até o 1º ano do 2º 

grau, mas diz que pensa em voltar para concluir.  

Com a morte de seu pai há 14 anos, ele teve que assumir a responsabilidade e dar 

continuidade aos negócios do pai, junto com seu irmão Rangel. Rodrigo diz não ser iniciado 

na religião do candomblé, "Não tenho cargo, não sou iniciado, mas sempre agrado a quem 

tenho que agradar". Diz ainda que fica feliz por saber que as pessoas têm a sua barraca como 

referência, isso é o resultado do bom atendimento e dedicação. Informou também que tem um 

funcionário especifico para cuidar das folhas em sua barraca. Acredita ser importante ter 

alguém qualificado para não vender os produtos errados, e não ter reclamação dos clientes.  

Rodrigo informa que tem mais de 50 fornecedores de plantas, a planta mais vendida é a arruda 
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(Ruta graveolens L., Rutaceae), também é a mais cara, uma maço custa R$ 1,00 todas as 

outras custam por maço R$ 0,50.  

Analisando as informações fornecidas pelos depoentes, conclui-se que a diversidade 

de fornecedores está associada aos exemplares fornecidos; por exemplo, o fornecedor de 

plantas como a arruda (Ruta graveolens L., Rutaceae), não é o mesmo que fornece, por 

exemplo, a planta desata-nó (Ottonia anisum Spreng., Piperaceae), a primeira é uma planta 

domesticada cultivada em hortas e a segunda é uma planta encontra em áreas de mato que 

pode ser chamado  mancha de Mata Atlântica, onde existe uma grande diversidade vegetal de 

difícil acesso.  

Foi observado que as condições do habitat natural das plantas promovem a diversidade 

de fornecedores, no que confere ao desgaste que ocorre no espaço; uma vez que uma planta é 

retirada deve-se esperar um período para que a área da mesma se restabeleça da perda, para 

poder fazer novas colheitas. Conseqüentemente, os mateiros — coletadores e fornecedores de 

plantas encontradas em arbustos e árvores de médio e grande porte — migram para novas 

áreas que apresentam tais exemplares.  

Foi detectada também nessa conjuntura uma tensão por demarcação de território. Na 

verdade existe disputa para conseguir plantas para o comercio, onde cada mateiro quer 

garantir o seu retorno financeiro. Então, eles se protegem de várias formas, uma delas é não 

informando o local  onde as plantas são retiradas, ou então, informa lugares que ele sabe que 

não existem mais exemplares para coletas. Mas, se algum deles estiver passando por uma 

necessidade financeira ou se existe um grupo onde todos são amigos, neste caso existe uma 

parceria de trabalho, um indicando ao outro onde e como encontrar as plantas.  

Os mateiros não divulgam quanto ganham, mas, deixa claro que é um meio de vida 

que garante o sustento da família todo mês. Eles informam também que no inverno as 

condições para coletas são muito ruins acaba não favorecendo o fornecimento de algumas 

espécies nesse período. Os comerciantes também não divulgam quanto se tem de retorno 

financeiro, mas diz que tem plantas que há 10 anos são vendidas no mesmo preço.  

Portanto, as alternativas  para aquisição das  plantas que chamamos de “Cadeia das 

ervas” descrito por esta pesquisa é seguinte: 1) cadeia tradicional tendo como elementos: 

mato, babalossain, templo sagrado e usuário. 2) cadeia das feiras representadas por: mato, 

mateiro comerciante, usuário e templo sagrado. 3) cadeia eletrônica: mato, mateiros, 

comerciantes, telefone/internet, usuário e templo sagrado. 

Para esta pesquisa não foram detectados sítios virtuais destinados à comercialização de 

produtos religiosos em Salvador. Possivelmente essa ausência esteja relacionada com a 
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presença ainda no cento da cidade de pontos de Mata Atlântica. Mas, em cidades como São 

Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, existem vários sítios destinados a essa finalidade. Vale 

lembrar que a pesquisa tem foco na cidade de Salavdor, mas sem impedimento para citar a 

nova modalidade de aquisição de plantas praticadas em outras regiões, servindo como 

inlustração ao que esse trabalho chama de “cadeia virtual”. Como pode ser visto nos seguintes 

enderços eletrônicos: http://www.salvador.br2.biz/agua-de-meninos/compras/artigos-

religiosos-e-esotericos e http://www.floraxango.com.br/empresa.htm, destinados ao o 

fornecimento de artigos religiosos, inclusive banhos de ervas e ervas frescas, atendendo a 

todas as regiões do país.  Em Salvador, dentro dos mercados, é comum os comerciantes 

receberem ligações de terreiros solicitado produtos e estes serem entregues ao portador 

utilizando serviços de “motoboy”. 

Sobre os quintais foi identificado que, antes da explosão urbana, a maioria das pessoas 

tinha dentro de suas casas vastos canteiros com uma diversidade de plantas, sejam elas 

ornamentais, medicinais ou de uso litúrgico; o fato que elas estavam sempre presentes. Com o 

progresso dentro da cidade, os espaços que acomodavam a vegetação foram substituídos por 

estruturas de concreto. E atualmente as pessoas estão voltando a cultivar as plantas em vasos 

ou priorizando dentro de casa um espaço para acomodação de canteiros.  

Tomázia Santana Azevedo é integrante do terreiro Ilê Axé Opó Afonja, tem 30 anos 

de inicição, é sobrinha carnal de mãe Estela, a atual zeladora e administradora do terreiro. A 

ebome Tomazia diz que todas as plantas que o terreiro precisa para os seus rituais são 

encontradas nas próprias dependências e aquelas que não tem ocorrência dentro do espaço 

sagrado são cultivadas nos quintais dos membros do terreiro, como é o caso de Geraldo,  que 

tem na sua residência exemplares que são importantes para  fazer amcis por exemplo, e não 

são encontradas dentro do terreiro. 

Vale lembrar que existe, nos interlocutores colaboradores deste trabalho, um desejo de 

cultivar nas dependências dos terreiros plantas de importância litúrgica, porém é apontada por 

uma parte deles a dificuldade para encontrar mudas e fazer o seu cultivo.  

Os quintais tem uma grande participação no fornecimento de plantas, existem 

fornecedores, que constroem hortas dentro de suas casas com finalidade de consumo e 

comércio. Como já mencionado anteriormente, as ervas de pequeno porte fornecidas aos 

comerciantes são oriundas desses micro-projetos estruturais. Existem projetos premiados que 

incentivam a comunidade à construção de quintais com plantas que venham servir para sua 

alimentação, como é o caso da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA,  

com o projeto Quintais Orgânicos de Frutas. O projeto tem como objetivo introduzir e 
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validar, em áreas urbanas e rurais, tecnologias que propiciem a implantação de Quintais 

Orgânicos de Frutas, com propriedades nutricionais e medicinais, de forma a contribuir com a 

diminuição da fome e melhorar a qualidade de vida da população. 

O mato é definido nesta pesquisa mediante a analise do discurso dos interlocutores o 

local , no qual encontram-se as espécies relevantes para os rituais sagrados; o mateiro é aquele 

que coleta e fornece as plantas para as barracas — comerciantes —; os usuários, geralmente 

pessoas credenciadas nas religiões de matriz africana e/ou simpatizantes. As plantas são 

utilizadas em diversas ações existentes nos templos sagrados — alimentos, ebós, banhos, 

chás, sacudimento, sacrifícios, etc. —, sendo descartadas, após o uso, no meio natural — 

áreas com presença densa de mato e/ou rio. Então segue a descrição dos referidos circuitos, 

tradicional; as feiras; e os eletrônicos, respectivamente considerando o mato como o seu ponto 

inicial e final.  

Com a hegemonia do capitalismo as  formas para aquisição de plantas no uso ritual, 

sofreram atualizações que promoveu o desaparecimento do babalossain na maioria dos 

terreiros e o surgimento de novos atores do processo, como pode ser observado nas três 

cadeias de ações descritas para esta pesquisa, ilustradas a seguir: 

 

21. Gráfico 2. 

Cadeia Tradicional 
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22. Gráfico 3. 

Cadeia das Feiras 

 

 

23. Gráfico 4. 

Cadeia Virtual 
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dentro dos circuitos das ervas. Nessa seara apresentam - se o sistema de troca simbólico 

quando da relação: Babalossain/mato e o sistema comercial quando se trata de mateiro/mato, 

usuário/templo sagrado e templo sagrado/mato; e o sistema de troca comercial quando da 

relação: mateiro/comerciante, comerciante/internet/telefone, comerciante/moto boy correios, 

moto boy, correios/usuários e usuário/templo sagrado.  

3.7 Categorização dos terreiros face ao processo de urbanização 

 

Apesar das diferenças espaciais existentes entre os templos religiosos — desde  

grandes extensões de plantas e diversidade de árvores até a ausências das mesmas — o que se 

constata é a persistência da cultura botânica encontrada dentro desses espaços sagrados. A tal 

ponto que a denominação dos espaços, existindo ou não áreas verdes, é de “terreiros” ou 

“roças” demonstrando dessa maneira como é forte o sentimento de pertença no que se refere a 

manipulação de plantas. O antropólogo Fábio Lima em uma conversa informal sustentou que 

não existem diferenças entre casa de candomblé, terreiro de candomblé e roça. Segundo ele, a 

expressão roça era utilizada pelo povo de santo mais antigo, pois os terreiros encontravam-se 

longe das cidades, e que as expressões; terreiro de candomblé e roça de candomblé, têm o 

mesmo sentido, ambos referem-se a templos religiosos de matriz africana que apresentavam 

uma extensa área natural. Mas, atualmente existe um outra expressão, que é “terreiro de laje” 

— o que já acontecia no século XIX —, termo pejorativo que indica a falta de axé de uma 

roça. Geralmente os terreiros que têm essa denominação são aqueles que fazem suas práticas 

religiosas dentro das suas casas ou espaços sem áreas abertas para realização do culto.  

Neste trabalho foi constatado que realmente existem espaços religiosos com tais 

características, mas, que seus administradores vão em busca de locais apropriados para  fazer 

os rituais que necessitam de um ambiente apropriado — meio natural —, pois a religião de 

matriz africana preceitua que o axé deve ser plantado no chão, pois é através da terra que se 

estabelece contato com os ancestrais.  

 

Mediante a acomodação dos templos no processo de urbanização e a dinâmica dos 

terreiros, expostas neste capítulo, a pesquisa detectou quatro tipos de casos de acomodação 

dos terreiros que são atendidos pela política de patrimonialização, protegidos pelas normas 

do Instituto do Patrimônio da Humanidade Nacional - IPHAN, órgão do Ministério da 

Cultura, e/ou do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural – IPAC, órgão também do 

Ministério da Cultura, mas com autarquia do Governo do Estado. Essas políticas de 
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patrimonialização serão tratadas no capítulo 3. Então, apresentando características 

particulares, os terreiros foram descritos por essa pesquisa da seguinte forma:  terreiros 

protegidos que apresentam uma densa área verde em área de concentração urbana (PAP), 

representados pelos Terreiro Manso Cocuazenza Dandalunga (Angola) e o Terreiro Bate 

Folhas (Angola); terreiros protegidos que apresentam áreas degradas porém mantem com 

muito sacrifício o espaço sagrado (PAD), representado pelo Terreiro Oxumaré (Ketu) e o 

Terreiro Mokambo; terreiro não protegido com  presença de área verde que mantem seu 

espaço com constante tensão (NAD), exemplificado pelo Terreiro Vodun Zo (Jeje); e o caso 

dos  Terreiros não protegidos sem presença de área verde (N), a exemplo do Terreiro Manso 

Concuazenza Dandalunda  Neto (Angola). Como pode ser observado na tabela 2 

categorizando os terreiros visitado: 

 

 

 

24. Tabela 2. 

25. Classificação dos terreiros. 

 

 TM  TBF  TVZ  TMDC  TO  TD 
Protegidos com áreas verdes preservadas –
PAP             

Protegidos com áreas verdes degradadas –
PAD             
Não protegido com áreas verdes degradadas 
– NAD             
Não protegido sem áreas verdes - N             
       
TM - Terreiro Mokambo;       
TBF - Terreiro Bate Folhas       
TVZ -Terreiro Vodum Zo       
TMDC -Terreiro Manso Dandalunda 
Concuazenza       
TO -Terreiro Oxumaré       
TD - Terreiro Dandalunda       
Fonte: Sueli Conceição 

 
 
3.8 Repertório de espécies encontradas durante a pesquisa. 

 

Nesta seção encontram-se exemplares abordados durante a pesquisa encontrados nos 

espaços de terreiros, no Jardim Botânico de Salvador, alguns encontrados nas feiras e outros 

indicados pelos zeladores dos templos visitados. As classificações encontradas nesse trabalho 



 91 

foram baseadas nas revisões bibliográficas dos autores Verger (1995), Barros (2002), Serra 

(2002) e nos exemplares encontrados no Jardim Botânico de Salvador. Segue na tabela abaixo 

relação de plantas fornecidas por Babá Pecê, importantes para o Terreiro Oxumaré, que não 

tem ocorrência dentro do seu espaço sagrado.  

 

26. Tabela 3. 

Exemplares que não estão presente nos espaço do Terreiro Oxumaré 
Nome Popular Nome Científico 

Bico-de-papagaio  Erythrina speciosa Andrews., Leguminosae-Papilionoideae 
Caatinga-de-crioulo   
Canela-de-velho Melastoma albicans Sw. 
Candeia-branca   
Oripepe   
Cordão-de-são-
francisco Leonotis nepetifolia (L.) W. T. Ailton, Lamiaceae 
Nogueira   
Tapete-de-oxalá  Coleus baubatus Benth., Labiatae 
Macaça   
Mirra Commiphora sp., Burseraceae 
Murici Byrsonima verbasifolia (L.) HBK 
Capiaga   
Abre-caminhos Lygodium volubile Sw., Schizaeaceae 
Vence-demanda Justicia violácea L. 
Tira-teima Polyscias guilfoylei Bailey., Araliaceae 
Tira-que-zanga   
Sete-chagas Monstera pertusa Vriese 
Desata-nó Ottonia anisum Spreng., Piperaceae 
Espinheira-santa Maytenus ilicifolia Mart., Celastraceae 
Quebra-feitiço   
Balaio-de-velho Eupatorium ballotaefolium H.B.K., Compositae 
Guiné  Petiveria alliacea L., Phytolaccaceae 
Cipreste Cupressus pyramidalis Targ., Coniferae 
Chapéu-de-couro Echinodorus grandiflorus (cham.& Schlech.) :Mich., Alismataceae 
 

Na tabela 4 seguem os exemplares encontrados nos terreiros visitados, seguido de um 
gráfico que demonstra a detalhadamente, a ocorrência das espécies nos templos visitados. 

27. Tabela 4. 

OCORRÊNCIA DAS PLANTAS NOS TERREIROS DE CANDOMBLÉ 
PLANTAS TERREIROS VISITADOS 

Nome Popular Nome Científico Nome Iorubá TM TBF TO TVZ TD TMDC 

Bem - me - quer Wedelia poludosa D.C., 
Compositae(Asteraceae) 

Bánjókó X X X X   X 

Alfavaquinha-de-cobra Ocimum canum Sims, 
Labiatae Efínfín X X X X   X 

Dendezeiro Elaeis guineensis Jacq., 
palmae Mariwo X X X X   X 
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Nativo Dracaena fragans (L) 
Ker Gawl., Liliaceae Pèrègún X X X X   X 

Bambu Bambusa vulgaris 
Scharad., Gramineae Dankó X X X X   X 

Cajazeira Spondias lutea L., 
Anacardiaceae 

Okinkán e 
Igíìyeyè X X X X   X 

Jaqueira Artocarpus integrifólia L. 
f., Moraceae Apáòká X X X X   X 

Manjericão Minimum L, Labiatae Efínrín kékéré           X 

Espada - de - ogum  Sansevieria trifascita 
Hort.ex Prain., Liliaceae Ewé Ida Òrisà X X X X   X 

Obi 
Cola Acuminata (P. 
Beauv.) schott & Endl., 
Sterculiaceae 

Obí Àkàlà           X 

Caapeba Pothomorphe umbellata 
(L) miq., Piperaceae Ewé Iyá           X 

Mastruz  
Lepidium sativum L., 
Brassicaceae 
(Cruciferae 

Ewé Isinisini X X X X   X 

Folha - da - costa  Kalanchoe brasiliensis 
Camb., Crassulaceae Òdúndún           X 

Tapete - de - oxalá  Coleus barbatus Benth., 
Labiatae 

Ewé Bàbá e 
Ewúro Bàbá X X   X   X 

Comigo-ninguém-pode  
Dieffenbachia 
picta(Lodd.) Schott., 
Araceae 

- X X X X   X 

Alfazema  Hyptis carpinifolia 
Benth., Lamiaceae Àrúsò X X       X 

Quioiô Ocimum canum Sims, 
Labiatae Efínrín Wéwé X X X  X   X 

Guiné Petiveria alliaceae L., 
Phytolacaceae 

Ewé Ojúúsàjú X X X  X   X 

Acoco Newbouldia laevis 
Seem., Bignoniaceae Akòko X X X  X X X 

Bananeira Musa sapientium L., 
Musaceae 

Ògèdè e Ewé 
Ekó X  X X  X   X 

Aroeira Schinus terebinthifolius 
Raddi Àjobi Pupa X  X X X   X 

Mamona Ricinus communis L., 
Euphorbiacea 

Ewé lara 
Funfun X  X X X   X 

Mangueira Mangifera indica L., 
Anacardiaceae Oro Òyìnbó X  X X X   X 

Fruta-pão 
Artocarpus communis 
J.R. Forst & G. Forst, 
Moraceae 

Gbèrè Fútú X X X X   X 

TM - Terreiro Mokambo; TBF - Terreiro Bate Folhas;; TVZ -Terreiro; Vodum Zo; TMDC -Terreiro 
Manso Dandalungua Cocuazenza;  TO -Terreiro Oxumaré; TD - Terreiro Dandalunda. 
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28. Gráfico 5. 
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4 Capítulo III 

 
 

4.1 As Políticas Públicas para as religiões de matriz africana 

 
O capítulo 1 tratou do processo de desaparecimento de espécies vegetais nos espaços públicos 

e/ou privados de Salvador, através dos fenômenos como tensões familiares, falta de recursos 

financeiros, invasões populares, urbanização/especulação imobiliária/modernização — este 

último descrito nessa sessão de forma a se ter um panorama histórico de alguns bairros de 

Salvador. Acomodação dos templos no processo de urbanização e dinâmica dos terreiros, 

também compõem essa sessão, formando as seguintes tipologias dos terreiros: terreiros 

protegidos — Manso Dandalungua Cocuazenza (Angola), Bate Folhas (Angola) —; terreiros 

protegidos que apresentam área degrada — Oxumaré (Ketu) —; terreiros não protegidos com  

presença de área verde — Vodun Zo (Jeje) —; terreiros não protegidos sem presença de área 

verde — Dandalunda (Angola). Após análise, concluiu-se que as estratégias de 

desenvolvimento proposta pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano em Salvador, não 

atendem as demandas de promoção a um espaço equilibrado social e ambientalmente 
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causando sérios problemas dessa mesma ordem para os indivíduos que dependem dos espaços 

verdes para sobreviver e manter a sua cultura.  

No capítulo precedente foram abordados processos contínuos de ação dentro dos 

templos sagrados, que giram em torno da manutenção da “Cultura Botânica”, que sofre ações 

recorrentes de destruição. As narrativas coletadas nos terreiros indicam que as formas de 

aquisição das plantas, como preceituam as religiões de matriz africana, tem uma dissonância 

com as práticas utilizadas atualmente para tais fins. Os membros das religiões afro-brasileiras 

foram forçados a criar novas alternativas para adquirirem suas ervas de uso ritual ou 

fitoterápico, caracterizando dessa forma a persistência de uma cultura que muda ao logo do 

tempo enquadrando-se aos moldes da pós-modernidade, que é garantida pela latência do 

sentimento de pertença das comunidades envolvida na problemática em questão. E por fim o 

retorno das plantas para os quintais das casas dos membros dos terreiros e para dentro dos 

templos religiosos, porém adaptados ao ambiente doméstico. 

O terceiro capítulo trata das Políticas Públicas para atender as demandas das religiões 

de matriz africana na perspectiva socioambiental, pontuando o marco legal que serve de 

pressuposto para tais políticas e avaliando sua aplicabilidade dentro da perspectiva ambiental. 

As iniciativas promovidas pelo governo compõem está sessão assim com depoimentos de 

jurista e gestores. Além desses pontos focais, encontra-se uma abordagem sobre a “Injustiça 

Ambiental”.  

O presente capítulo é fruto de uma reflexão sobre as Políticas Públicas para as 

religiões de matriz africana.  Historicamente o poder público nunca esteve tão próximo das 

religiões de matriz africana. Essa aproximação é resultado das reivindicações realizadas pelos 

movimentos sociais, transformado em projetos de lei e sendo emplementadas como políticas 

públicas. 

Em 07 de fevereiro de 2007, foi instituído o Decreto Nº6.040, a Política Nacional de 

Desenvovlimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais – PNPCT, fundamental 

para propiciar a inclusão política e social dos povos e comunidades tradicionais, assim como 

também estabelecer um pacto entre o poder público e sses grupos, incluindo obrigações de 

parte a parte e um comprometimento maior do Estado ao assumir a diversidade no trato com a 

realidade social brasileira. 

A PNPCT originou-se de uma série de debates públicos realizados no âmbito da 

Comissão Nacional de Desenvolvimento Sutentável dos Povos e Comunidades Tradicionais – 

CNPCT, fórum de composição paritária criado pela Presidência da República ( Decreto de 13 

de junho de 2006). Mediante ao processo histórico diferenciado, são contemplados pela 
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PNPCT vários segmentos da sociedade, dentre eles, os povos indiginas, quilombolas, 

seringueiros, geraizeiros, quebradeiras de coco babaçu, pescadores artesanais, ciganos, 

pomeranos, faxinaleses, caiçaras, comunidades de fundo de pasto, povos de terreiros - 

representados neste trabalho como religiões de matriz africana-, entre outros, que 

desenvolvem modo de vida próprio e diferentes dos demais. 

A PNPCT surge para também atuar nas questões relacionadas às possibilidades de 

permanências em seus territórios, como é o caso do objeto em questão. Assegurar o acesso ao 

território significa manter vivas as memórias e práticas tradicionais que funcionam como uma 

identidade cultural. Assim, os territótios tradicionais asseguram à sobrevivência dos povos e 

comunidades tradicionais e constutituem a base para a produção e reprodução de todo o seu 

patriminio cultural. 

 

4.2 Execução das Políticas Públicas em Salvador voltadas para os templos religiosos de 

matriz Africana 

 
Por serem considerados espaços de utilidades públicas - local onde são encontrados além de 

conforto espiritual contam, com projetos sociais que atendem as demandas das comunidades 

que vivem em seu entorno - os templos religiosos de matriz africana devem ter assistência e 

manutenção do Governo, seja Federal ou Estadual, para garantir sua permanência e condições 

de funcionamento. Essas assistências são isenções do IPTU, regularização fundiária e reforma 

do seu espaço físico, quando necessário. 

Para atender a essas demandas existem o Instituto de Patrimônio Artístico e Cultural - 

IPAC, órgão estadual que promove imóveis e atividades de representação cultural em 

Patrimônio Cultural e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, 

órgão do Ministério da Cultura que tem a missão de preservar o Patrimônio Cultural 

Brasileiro. Para que uma instituição torne-se um patrimônio nacional é necessário que ela 

tenha atividades ou apresente características peculiares e inéditas, que serão submetidas à 

análise de técnicos – historiadores e antropólogos. Depois de consagrada como Patrimônio 

Histórico Nacional a instituição fica isenta de impostos e qualquer alteração que se deseje 

fazer em seu espaço físico fica subordinada ao órgão. 

Considerando a dinâmica natural dos templos religiosos de matriz africana, os espaços 

são constantemente modificados mediante a necessidade espiritual. Para tanto, se faz 

necessária uma revisão das políticas de tombamento para templos religiosos de matriz 

africana, para protegê-los contra as ações das especulações imobiliárias e a urbanização 
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desordenada, pois além da área construída, deve-se salvaguardar os espaços naturais que os 

compõem.  

Para tal ação podemos citar vários terreiros que foram tombados mediante a submissão 

do laudo antropológico lavrado pelo Professor Doutor Ordep José Trindade Serra, que são o 

Terreiro Bate Folha, objeto desta pesquisa, assim como o: Terreiro do Gantois – Ile Axe Ia 

Omin Iamasse – , o Terreiro da Casa Branca do Engenho Velho – Ile Axe Iya  Nasso Oka –  e 

o terreiro do Bogum (este último tombado pelo IPAC e com novo processo submetido ao 

IPHAN).  

No laudo antropológico devem estar evidenciadas as características espaciais 

peculiares, discriminando todas as estruturas internas que o compõem, como pode ser 

observado na breve descrição dos laudos antropológicos dos respectivos templos religiosos. 

Conforme segue abaixo um trecho do laudo antropológico do terreiro Bate Folha sobre a ótica 

do antropólogo Ordep Serra: 

 

Árvores e fontes sagradas têm, pois, o estatuto da monumentalidade. Não se o pode 
negar tampouco a um bosque sagrado como vem a ser a Mata do BATE FOLHA. O 
acervo florístico desta Mata se encontra referenciado em um sistema de conhecimento 
etnobotânico que o grupo de culto do MANSU BANDU KENKÊ entesoura e se 
constitui em motivador da preservação do dito acervo. A paisagem do TERREIRO 
DO BATE FOLHA tem, por este motivo — e por constituir um remanescente da mata 
atlântica em Salvador — uma monumentalidade irrecusável. Com base nas razões 
alegadas, recomendamos, portanto, enfaticamente, que se faça o registro do 
TERREIRO DO BATE FOLHA nos livros de tombo histórico, etnográfico e 
paisagístico do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Salvador, 
setembro de 2002. (SERRA, 2002) 

 

Ainda falando sobre tombamento, vale lembrar que o terreiro Oxumaré foi tombado 

pelo IPAC e o terreiro Manso Dandalunga Concuazenza encontra-se atualmente em processo 

de tombamento pelo IPHAN. Baba Pecê, do terreiro Oxumaré, conta que a sua roça por várias 

vezes foi ameaçada de ser retirada do local em que está localizada durante a gestão do prefeito 

Mario Kértz em 1987, para construir a passarela que está instalada atualmente. Ele ainda 

informa que, quando foi informado que iria perder um pé de Jaqueira e uma fonte, ouviu do 

funcionário da prefeitura que árvore se planta em qualquer lugar e buraco se faz em qualquer 

canto.. 

Nos grupos dos terreiros que não são atendidos pela política de tombamento 

encontram-se: o terreiro Dandalunda – por não apresentar características físicas que passem 

pelo crivo do IPHAN – e o Vodum Zo. Dote Amilton, queixa-se da tensão que vive para 
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manter o seu espaço, já totalizando a perda de 6 pés de jaqueira para a construção de uma 

encosta solicitada pela prefeitura.(Amilton, Salvador, 23/06/2006). 

Além do tombamento existem outras “políticas públicas” voltadas para os templos das 

religiões de matriz africana, como, por exemplo, uma lei de proteção paisagista nos anos de 

1980 que atendia às demandas dos terreiros Bogum e Casa Branca. A Secretária Municipal de 

Saúde tem um projeto de Saúde da População Negra que atendem as demandas dentro dos 

terreiros onde são realizadas feiras com palestras e diversos atendimentos clínicos, além das 

ações profiláticas.  

Caberia nesta seção abordar o Parque Metropolitano de São Bartolomeu , que é 

reconhecido como área de preservação ambiental, devido à sua extensa reserva de mata 

atlântica; uma das maiores do país. Localizado na periferia da cidade, entre Pirajá e o 

subúrbio ferroviário, possui 1550 hectares de floresta, permeada pelos rios e cachoeiras da 

Bacia do Cobre. Mediante a sua característica é considerado pelos representantes das religiões 

de matriz africana um espaço sagrado, que pode ser utilizado para fazerem rituais. Porém, isso 

não ocorre, sob alegação por parte dos representantes de terreiro, da falta de cuidado e 

proteção dos poderes públicos. Mas, como se trata de um assunto extenso e complexo não 

caberia nessa dissertação de mestrado a abordagem profunda que o Parque Metropolitano de 

São Bartolomeu merece. 

 

29. Fotografia 17. 

  
 (Foto: Autor desconhecido, Cachoeira do Parque Metropolitano 
de São Bartolomeu) 
 
 



 98 

4.3 Políticas Públicas Conservacionistas de Caráter Participativo 

 

Podem ser citadas como ações das Políticas Públicas conservacionistas de caráter 

participativo: a requalificação urbana do Bairro de Engenho Velho da Federação; o Projeto 

Jardim Etnobotânico do Jardim Botânico de Salvador; e o Projeto do Mapeamento dos 

Terreiros da cidade de Salvador, realizado no período de 2006 à 2008 promovido pela 

Secretaria Municipal de Habitação, Secretaria Municipal de Reparação (SEMUR) , em 

parceria com o Centro de Estudos Afros Orientais (CEAO)  como serão descritas a seguir: 

Em setembro de 2005, quando da celebração de um convênio entre o Governo Federal 

e a Prefeitura Municipal do Salvador com vistas a sua requalificação urbana, o bairro 

Engenho Velho da Federação foi classificado pelas autoridades envolvidas (o Secretário 

Municipal da Reparação - SEMUR, o Presidente da Fundação Palmares e a titular da 

Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial – SEPPIR, ligada, esta, à 

Presidência da República) como “quilombo urbano”, com base em interpretação do Decreto 

nº. 4.887, de 20 de novembro de 2003, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 

decreto este que faculta entender por característica definitiva de um quilombo a resistência 

cultural negra concentrada em um determinado espaço, mesmo se a sua população tiver 

experimentado mobilidade horizontal ao longo do tempo (A Tarde, 21/09/05). 

Segundo contsa no laudo antropológico do Prof. Serra sobre o terreiro do Bogum: 

 
Um fator decisivo para classificar assim esse bairro [do Engenho Velho da Federação] 
foi a elevada concentração de terreiros de candomblé na área, constatada por 
levantamentos e estudos diversos. Acresce que a tradição atribui a origem do referido 
bairro a um quilombo formado por escravos fugitivos de um engenho com sede entre o 
bairro do Rio Vermelho e a atual Avenida Cardeal da Silva. Pesquisas historiográficas 
tendem a confirmá-lo (cf. Rego, 1978; Parés 2006: 171 ss.). A consciência do valor 
histórico do Bogum como testemunho da memória negra é muito grande na área onde 
este templo se localiza e em meio ao povo negro de Salvador. (Serra, et al., 2002). 

 
Todavia, segundo matéria aparecida no jornal A Tarde: 
 

Seu prestígio e o papel proativo de líderes que pertencem a sua comunidade 
(associados a lideranças de outros terreiros e organizações populares da área) foram 
fatores importantes que levaram, na ocasião acima evocada, a SEMUR e a SEPPIR a 
empenhar-se em viabilizar, através de parceria entre a prefeitura municipal de 
Salvador e o Governo Federal, a destinação de investimentos significativos para a 
ensejada requalificação urbana do Engenho Velho da Federação (A Tarde, 21/09/05). 

 

O Jardim Botânico que se encontra localizado no bairro Mata dos Oitis, na avenida 

São Rafael, foi fundado no ano de 2002, e é subordinado à Superintendência de Parques e 

Jardins - SPJ, órgão da prefeitura de Salvador. Antes, no seu local atual, estava instalado o 
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Horto Florestal Municipal de Salvador – espaço que disponibilizava muda de plantas para 

reflorestamento de áreas degradadas e atualmente encontra-se instalado no bairro do Bonfim. 

No Jardim Botânico há o espaço destinado às plantas de uso litúrgico e medicinal nas 

religiões de matriz africana, chamado “Espaço Etnobotânico”, local que funciona como banco 

de dados de espécies vegetais utilizadas no “Culto Afro” – expressão usada por Everaldo 

Pereira. 

 O projeto do espaço foi idealizado pela farmacêutica bioquímica Maria Zélia, que era 

Gerente do Jardim Botânico no período de 2005, quando foi executado por Luciano Souza dos 

Santos, engenheiro agrônomo, e Erivaldo Pereira Queiroz, biólogo responsável pelas espécies 

catalogadas, e atualmente responsáveis pelo espaço etnobotânico.  O objetivo do projeto é 

resgatar a etnobotânica do culto afro e divulgar a importância das espécies para as religiões, 

informando a população de forma geral sobre a utilização das espécies. 

Segundo Erivaldo (Salvador, 16 de agosto de 2007), as plantas são nativas e fazem 

parte da nossa flora, sendo usadas de diversas formas dentro dos terreiros. Mesmo não sendo 

credenciado, ele compreende as especificidades particulares de utilização das espécies dentro 

dos templos religiosos. Respeitando esse preceito, trabalhou sem entrar nos fundamentos; teve 

apoio de 10 terreiros credenciados ao Jardim Botânico, que estão instalados no seu entorno, 

para fazer a identificação das espécies, tendo cada um deles enviado um representante para 

ajudar na coleta de campo de exemplares para serem identificados e compor o banco de 

dados. 

As coletas foram realizadas em parques urbanos de Salvador – no Jardim Botânico de 

Salvador; no Parque Joventino Silva (Parque da Cidade); no de Pituaçu; e no Parque 

Zoobotânico Getúlio Vargas – mas por falta de recursos e de segurança ficou de fora a área da 

Lagoa do Abaeté e do Parque São Bartolomeu, regiões que Erivaldo acredita que existem 

muitos exemplares de importância fitoterápica e litúrgica. Afirma que não foram coletadas 

todas as espécies de relevância para as religiões de matriz africana por falta de recursos. 

Luciano Santos (Salvador, 16 de agosto de 2007) também concorda com o colega de trabalho 

quando fala da forma como foi realizado o planejamento anual da prefeitura, na qual a 

questão ambiental não é tratada como prioridade.  

Erivaldo informa que o espaço é aberto à população, não existe um publico especifico, 

mas a maioria dos visitantes são estudantes de escolas particulares. Os membros das religiões 

de matriz africana somente aparecem no Jardim Botânico quando são convidados para 

participar de eventos, mesmo o espaço sendo disponível para coletas de plantas. Na Tabela 5. 

encontram-se as espécies nativas do repertório afro-brasileiro levantadas nos Parques Urbanos 
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e no Jardim Botânico de Salvador acima citados e catalogas pelos biólogos do Jardim 

Botânico de Salvador. 

 

30. Tabela 5. 

Espécies nativas do repertório afro-brasileiro em Salvador 

Nome científico Nome vulgar Família 
Abarema cochliacarpos (Gomes) Barneby 
& Grimes 

Barbatimão-preto Mimosaceae 

Allagoptera brevicalyx M.Moraes  Caxulé Arecaceae 
Anacardium occidentale L. Cajueiro Anacardiaceae 
Anthurium affine Schott Folha-de-urubu Araceae 
Borreria capitata (Ruiz & Pav.) DC. Vassourinha Rubiaceae 
Bowdichia virgilioides Kunth Sucupira Fabaceae 
Byrsonima sericea DC. Murici Malpighiaceae 
Caesalpinia echinata Lam. Pau-brasil Caesalpiniaceae 
Caesalpinia ferrea Mart. ex Tul.  Pau-ferro Caesalpiniaceae 
Carapa guianensis Aubl. Andiroba  Meliaceae 
Casearia sylvestris Sw. Gonçalinho  Flacourtiaceae 
Cecropia pachystachya Trécul Embaúba Cecropiaceae 
Cestrum laevigatum Schltr. Coarana Solanaceae 
Chrysobalanus icaco L. Guajiru Chrysobalanaceae 
Clidemia hirta D. Don Folha-de-fogo Melastomataceae 
Cnidoscolus urens (L.) Arthur Cansanção Euphorbiaceae 
Costus spicatus (Jacq.) Swartz Sangue-lavô Costaceae 
Curatella americana L. Lixeira Dilleniaceae 
Dalbergia nigra (Vell.) Allemao ex Benth. Jacarandá-da-bahia Fabaceae 
Desmodium adscendens (Sw.) DC. Carrapicho-beiço-de-boi Fabaceae 
Desmodium barbatum (L.) Benth in Miq. Barbadinho Fabaceae 
Eschweilera ovata (Cambess.) Miers Biriba  Lecythidaceae 
Eugenia uniflora L. Pitanga Myrtaceae 
Genipa americana L. Jenipapo  Rubiaceae  
Guarea guidonia (L.) Sleumer Bilreiro  Meliaceae   
Guazuma ulmifolia Lam. Mutamba Sterculiaceae 
Himatanthus sucuuba (Spruce) Woodson Janaúba Apocynaceae 
Ipomoea pes-caprae (L.) R. Br. Salsa-de-praia Convolvulaceae 
   
Lantana camara L. Lantana-cambará Verbenaceae 
Licania salzmannii Fritsch Oiti-da-bahia Chrysobalanaceae 
Luehea divaricata Mart. Açoita-cavalo Tiliaceae 
Lygodium volubile Sw. Samambaia-de-caboclo Lygodiaceae 
Miconia albicans (Sw.) Triana Canela-de-veio Melastomataceae 
Mimosa pigra L. Unha-de-gato Mimosaceae 
Mimosa pudica L. Malícia-de-mulher Mimosaceae 
Myrcia sylvatica DC. Vence-demanda Myrtaceae 
Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze Pororoca Myrsinaceae 
Peperomia pellucida Kunth Alfavaca-de-cobra Piperaceae 
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Nome científico Nome vulgar Família 
Philodendron imbe Schott Imbé Araceae 
Phyllanthus niruri L. Quebra-pedra Euphorbiaceae 
Pilea microphylla (L.) Liebm. Brilhantina Urticaceae 
Piper aduncum L. Bete-cheiroso  Piperaceae 
Piper arboreum Aubl. Pimenta-de-macaco Piperaceae 
Pithecellobium filamentosum Benth. Barbatimão Mimosaceae 
Pothomorphe umbellata (L.) Miq. Caapeba  Piperaceae 
Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand Amescla  Burseraceae 
Psidium guajava L. Araçá  Myrtaceae 
Schinus terebinthifolius Raddi Aroeira  Anacardiaceae 
Scoparia dulcis L. Vassourinha-de-nossa-

senhora 
Scrophulariaceae 

Senna occidentalis (L.) Link Fedegoso Caesalpiniaceae 
Sida rhombifolia L. Vassourinha-de-relógio  Malvaceae 
Simarouba amara Aubl. Pau-paraíba Simaroubaceae 
Solanum americanum Mill. Maria-preta  Solanaceae 
Solanum paniculatum L. Jurubeba Solanaceae 
Spermacoce verticillata L. Vassourinha-de-botão  Rubiaceae 
Spigelia anthelmia L. Lombrigueira Logniaceae 
Spondias mombin L. Cajazeira Anacardiaceae 
Stachytarpheta cayennensis (Rich.) Vahl Gervão Verbenaceae 
Tapirira guianensis Aubl. Pau-pombo Anacardiaceae 
Trema micrantha (L.) Blume Grandiúva Ulmaceae 
Virola surinamensis Warb. Muquiba Myristicaceae 
Vismia guianensis (Aubl.) Choisy Capianga Clusiaceae 
Waltheria viscosissima A. St.-Hil. Melosa Sterculiaceae 
Wedelia paludosa DC. Mal-me-quer Asteraceae 
Zornia latifolia DC. Urinária Fabaceae 
 

Na Tabela 6 encontra-se o repertório de espécies no Espaço Etnobotânico do Jardim 

Botânico de Salvador.  

31. Tabela 6. 

Jardim Botânico   

Nome científico Nome vulgar Família 

Abarema cochliacarpos (Gomes) Barneby & Grimes Barbatimão-preto Mimosaceae 

Bowdichia virgilioides Kunth Sucupira Fabaceae 
Byrsonima sericea DC. Murici Malpighiaceae 
Caesalpinia echinata Lam. Pau-brasil Caesalpiniaceae 
Caesalpinia ferrea Mart. ex Tul.  Pau-ferro Caesalpiniaceae 
Carapa guianensis Aubl. Andiroba  Meliaceae 
Cecropia pachystachya Trécul Embaúba Cecropiaceae 
Costus spicatus (Jacq.) Swartz Sangue-lavô Costaceae 
Curatella americana L. Lixeira Dilleniaceae 
Dalbergia nigra (Vell.) Allemao ex Benth. Jacarandá-da-bahia Fabaceae 
Desmodium adscendens (Sw.) DC. Carrapicho-beiço-de-boi Fabaceae 
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Eschweilera ovata (Cambess.) Miers Biriba  Lecythidaceae 
Guarea guidonia (L.) Sleumer Bilreiro  Meliaceae   
Himatanthus sucuuba (Spruce) Woodson Janaúba Apocynaceae 
Licania salzmannii Fritsch Oiti-da-bahia Chrysobalanaceae 
Luehea divaricata Mart. Açoita-cavalo Tiliaceae 
Miconia albicans (Sw.) Triana Canela-de-veio Melastomataceae 
Mimosa pudica L. Malícia-de-mulher Mimosaceae 
Myrcia sylvatica DC. Vence-demanda Myrtaceae 
Peperomia pellucida Kunth Alfavaca-de-cobra Piperaceae 
Philodendron imbe Schott Imbé Araceae 
Phyllanthus niruri L. Quebra-pedra Euphorbiaceae 
Pilea microphylla (L.) Liebm. Brilhantina Urticaceae 
Piper aduncum L. Bete-cheiroso  Piperaceae 
Piper arboreum Aubl. Pimenta-de-macaco Piperaceae 
Pithecellobium filamentosum Benth. Barbatimão Mimosaceae 
Pothomorphe umbellata (L.) Miq. Caapeba  Piperaceae 
Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand Amescla  Burseraceae 
Schinus terebinthifolius Raddi Aroeira  Anacardiaceae 

Scoparia dulcis L. Vassourinha-de-nossa-
senhora Scrophulariaceae 

Sida rhombifolia L. Vassourinha-de-relógio  Malvaceae 
Simarouba amara Aubl. Pau-paraíba Simaroubaceae 
Solanum americanum Mill. Maria-preta  Solanaceae 
Spermacoce verticillata L. Vassourinha-de-botão  Rubiaceae 
Spondias mombin L. Cajazeira Anacardiaceae 
Stachytarpheta cayennensis (Rich.) Vahl Gervão Verbenaceae 
Tapirira guianensis Aubl. Pau-pombo Anacardiaceae 
Trema micrantha (L.) Blume Grandiúva Ulmaceae 
Virola surinamensis Warb. Muquiba Myristicaceae 
Vismia guianensis (Aubl.) Choisy Capianga Clusiaceae 
Wedelia paludosa DC. Mal-me-quer Asteraceae 

 

Na Tabela 7 encontra-se a lista dos terreiros que contribuíram com a catalogação das 

plantas para formação do Espaço Etnobotânico. 

32. Tabela 7. 

Terreiros localizados em Salvador consultados pelo Projeto Levantamento das Espécies Vegetais 
Nativas, Ligadas à Cultura Afro-Brasileira, nos Parques Urbanos e no Jardim Botânico de 
Salvador. 

 

Terreiro Responsável Local 

ILÊ AXÉ ODÊ MIN 
DELE 

Raimunda Alves de Souza 

(Mãe Mundinha) 

Rua Alexandra Ferreira, no 
113, 4a Travessa.  

Pau da Lima. 

Tel. (71) 3393 5703 
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Terreiro Responsável Local 

ILÊ OMÓ KETÁ POSÚ 
BETÁ 

Edivalda Alves de Souza 

(Mãe Vadinha) 

Rua: São Martins, 140 E. 

São Marcos. 

Tel: 3212 0457 

ILÊ AXÉ OIÁ ONIRÁ Jacira Maura dos Santos 

(Mãe Jacira) 

Rua: São Luiz, no 34. 

Pau da Lima. 

Tel: 33936716 

ILÊ AXÉ AJÁ UNDÊ José Onorino Santana de 
Almeida (Pai Álvaro) 

Rua: Avenida Maria Lucia, 
n 97 

São Marcos. 

Tel: 3213 8271 

CENTRO CABOCLO 
ERÚ 

Nilton Barbosa (Pai Dé) Rua Pituaçu 111 

Nova Sussuarana. 

Tel.: 3306 1972 / 8852 
3530 

NINFAR OMIN Raimundo Batista da Silva Rua Geraldo Galho, Trav. 
Geraldo Martins no 07 

Sussuarana Velha. 

KAVUNJE AUNGELÊ 
KOKUAZENZA 

Domingos Nascimento 
Sampaio 

Rua Lúcia no 465 E 

São Marcos. 

OXUN PONDÁ Maria da Gloria dos 
Santos 

Rua Direta de Pau da Lima, 
Trav. São José no 121 

Pau da Lima 

 
4.4 Mapeamentos dos terreiros da cidade de Salvador 

 
O Projeto Mapeamento dos Terreiros da cidade de Salvador foi constituído pelas 

seguintes etapas: Elaboração da metodologia e questionário realizada entre abril e maio/2006; 

identificação e cadastramento dos terreiros realizados entre junho/2006 a abril/2007; seleção 

de terreiros para geoprocessamento; composição do mapa de localização por bairro, iniciado 

em janeiro de 2007; registro fotográfico dos terreiros cadastrados, iniciado em março de 2007. 
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As informações aqui apresentadas sobre o Projeto Mapeamento dos Terreiros da 

cidade de Salvador foram extraídas do material exposto no seminário ocorrido na Reitora da 

Universidade Federal da Bahia, no dia 08 de maio de 2007, o evento foi uma divulgação dos 

dados do Mapeamento dos Terreiros. 

Teve como resultados: 1.296 terreiros identificados, tendo sido feitas entrevistas em 

1.159 deles; 25 terreiros recusaram a entrevista e 133 terreiros estavam fechados por diversas 

razões – o entrevistador não encontrou ninguém; o pai ou mãe-de-santo estava doente ou tinha 

falecido; o pai ou mãe-de-santo mudou de religião; o terreiro encontrava-se demolido ou 

destruído. 

Segundo o mapeamento, os bairros com maior concentração de terreiros são: 

Plataforma, com 57; Paripe, com 40; Liberdade, com 47; Cajazeiras, com 45; Cosme de 

Farias, com 36; São Cristóvão, com 30; Itapuã e Lobato empatam com 29 terreiros; Alto de 

Coutos, 28; Periperi, com 26; Valéria, com 23; Sussuarana e São Caetano também empatados 

com 22 terreiros cada um. Outro dado relevante apresentado pelo mapeamento foi a cor dos 

seus lideres religiosos. O percentual da cor/raça é: 59,1% pretos, 31,6% pardos, 4,7% brancos, 

3,7% indígena, 1% amarelo. 

Quanto à idade, 90% dos pais e mães de santo têm idade acima de 36 anos. Quanto ao 

nível de escolaridade, 26% das lideranças dos terreiros têm o nível médio concluído e quase 

5% tem superior completo. Quanto a ocupação, 33,3 % das lideranças se considera autônomo, 

27,4% é assalariada de empresas privadas com carteira assinada. Quanto às atividades 

realizadas com a comunidade, mais de 30% dos terreiros desenvolvem atividades sociais, 

políticas e culturais como creches, distribuição de cestas básicas, cursos variados (capoeira, 

iorubá, dança afro, bordado, teatro, manicura, artesanato), palestras, programas na área de 

saúde, doação de alimentos e de brinquedos para crianças, e há terreiros que têm info-centro. 

 Quanto às áreas verdes, o percentual de terreiros que possui área de matas é de 21,4%, 

enquanto que 78,4% não tem matas. A situação fundiária dos terreiros mapeados é: 37,2% 

terreiros é próprio do pai ou da mãe-de-santo; 9,0% é arrendado; 3,9% é invadido; 2,4% é 

alugado; 1,4% é cedido. Quanto à situação da documentação, somente 39,3% dos terreiros 

têm escritura registrada; o percentual sem documentação é de 20,8%; 24,6% têm contrato de 

compra e venda; 4,3% tem recibo e há conflito pela posse do terreno em 4% dos terreiros.  

Esse é o resumo do Projeto de Mapeamento dos Terreiros em Salvador, no qual foram 

avaliadas todas as condições de funcionamento de cada templo religioso visitado com a 

proposta de regularizar sua situação fundiária. Segue uma declaração sobre a importância do 
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mapeamento para as religiões de matriz africana, do então Secretário da Reparação e atua 

Secretário de Governo, Gilmar Santiago: 

 

Uma Ação de Valorização das Religiões de Matrizes Africanas 
 
A Secretaria Municipal da Reparação, desde o início da nossa gestão, 

trabalhou buscando valorizar e fortalecer o patrimônio cultural afro-brasileiro. Dentre 
as várias políticas desenvolvidas está o projeto de Mapeamento de Terreiros em 

Salvador, concebido para dar a exata dimensão da forte presença das religiões de 
matrizes africanas em Salvador e, no contexto da localização dos terreiros e sua 
caracterização, perceber quais as condições infra-estruturais das regiões nas quais 
estão inseridos. Além disso, é um instrumento estratégico de diálogo do poder público 
com as comunidades de terreiros numa perspectiva jamais estabelecida. Uma cidade 
como Salvador, a cidade mais africana fora da África, não poderia continuar tratando 
as religiões e a cultura de matrizes africanas, e se beneficiando delas, sem pensar em 
políticas de valorização e garantias de políticas públicas para um setor expressivo e 
tão importante para a cultura da cidade, do estado e, até mesmo, do país. 

Os terreiros estão tradicionalmente localizados em bairros populares com 
predominância de população negra, a exemplo do Engenho Velho da Federação, Mata 
Escura, Liberdade, Cabula, Subúrbio Ferroviário, São Cristóvão, Itapuã, dentre outros. 
Alguns dos terreiros se constituem em um misto de celebração de cultos, moradia e 
espaço sócio-educativo nos quais são desenvolvidas atividades em benefício das 
populações que vivem em seu entorno. 

O Mapeamento dos Terreiros em Salvador nos explicita também uma 
dimensão das religiões de matrizes africanas pouco visível, o seu comprometimento 
com a questão ambiental como uma necessidade estratégica da própria sobrevivência 
de suas práticas. Para as religiões afro-brasileiras, as plantas são imprescindíveis - 
Kosi ewe, kosi Orixá (“Sem folha, não há Orixá”). Portanto, as matas e/ou florestas 
são espaços sagrados para o “povo de santo”. Na paisagem de alguns Terreiros 
integram matas e árvores fundamentais para a existência das energias denominadas de 
Orixás, Inquices, Voduns, Caboclos ou Encantados, a depender da sua respectiva 
nação ou origem. Embora boa parte das áreas verdes de territórios urbanos venha 
diminuindo ao longo do tempo, em virtude da especulação imobiliária, são nas áreas 
de terreiros, ou de seus usos, que ainda encontramos as poucas reservas de mata 
atlântica existentes em Salvador, ainda que estejam em permanente ameaça pela 
concentração da população socialmente excluída em bairros populares que crescem de 
forma densa e aleatória. 

A pesquisa desenvolvida durante os anos de 2006 e 2007 para levantamento e 
diagnóstico, não só do número de terreiros como também das suas condições sócio-
econômicas, demonstra uma nova política de respeito e valorização daqueles que 
efetivamente contribuíram com a história e a cultura de Salvador. A Secretaria 
Municipal da Reparação instituiu uma nova relação entre o poder público e as 
comunidades de terreiros, e o Projeto Mapeamento fortaleceu essa relação com as 
entidades representativas do candomblé, como a ACBANTU e FENACAB, além de 
dialogar diretamente com inúmeros terreiros das diversas matrizes. Esse diálogo 
desdobrou em outros projetos que fortalecem esse importante segmento da cultura 
afro-brasileira e que estão em avançado processo de elaboração. 

Com a minha saída da Secretaria Municipal da Reparação, para assumir a 
titularidade da Secretaria Municipal do Governo, a companheira Antonia Garcia 
assume a direção desses trabalhos, evidentemente com o nosso apoio, pois esses 
projetos continuarão a ter a mesma prioridade que sempre receberam na Prefeitura de 
Participação Popular do Prefeito João Henrique. 
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Esperamos que o Mapeamento possa não só contribuir para a geração de 
políticas públicas relevantes para o povo negro, como as de políticas de regularização 
fundiárias e melhoramento de vias de acesso, mas que venha também promover um 
tratamento mais democrático com as religiões de matrizes africanas e que a elas sejam 
conferidos os mesmos benefícios dados às demais religiões da cidade. 

Gilmar Santiago , 2007 
Secretário de Governo do Município de Salvador. Ver sitio: 

http://www.terreiros.ceao.ufba.br/pdf/UmaAcaoDeValorizacaoDasReligioesDeMatriz
esAfricanas.pdf 

 

4.5 Justiça Ambiental para as religiões de matriz Africana 

 

A Constituição Federal Brasileira de 1988, em seu Artigo 225, diz que todos tem 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial 

à sadia qualidade de vida; impõe-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Mas, na prática, ocorre uma grande 

contradição ao referido Artigo, levando a crer que a Lei por si só não é suficiente para garantir 

uma sociedade com equidade ambiental, cultural, religiosa etc. Fazem-se necessários técnicos 

e gestores sensibilizados e bem resolvidos para a sua execução.  

Na Bahia, a questão do Racismo Ambiental ganhou relevo conceitual recente, junto a 

algumas organizações negras e alguns acadêmicos negros, e mesmo assim, ainda encontra 

resistências ocasionadas por desinformação e vaidades pessoais. Para Bullard “O conceito 

‘racismo ambiental’ se refere a qualquer política, prática ou diretiva que afete ou prejudique, 

de formas diferentes, voluntária ou involuntariamente, a pessoas, grupos ou comunidades por 

motivos de raça ou cor” (Bullard, 2004, p.43).  

Cabe ressaltar que nos EUA esta questão surgiu já no final da década de 1980, como 

um movimento inovador com o objetivo de defender os interesses da população que vivia na 

periferia das metrópoles e sofria contaminação por seus resíduos tóxicos. Antes desse período, 

os movimentos sociais tratavam as questões ambientais apenas em termos de preservação, 

preocupados com a escassez associada à exploração dos recursos naturais (Acselrad, et al., 

2004) Com essa nova forma de preocupação, detectou-se que os grupos sociais de menor 

renda – afro-descendentes e indígenas – são, em geral os que recebiam maiores cargas dos 

danos ambientais do desenvolvimento. 

O racismo ambiental constitui uma convergência perversa entre a exposição a danos 

sócio-ambinetais e psico-sociais e a vulnerabilidade étnico-racial, demonstrando a capacidade 

renovadora do racismo contemporâneo. Existem vários expoentes que abordam com muita 

propriedade o referido tema — serão citados a titulo de registro —, lembrando que esta 
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discussão não está restrita a ações pontuais do Movimento Negro Unificado, mas já faz parte 

também de uma construção acadêmica em algumas universidades do mundo: Henri Acselrad 

professor do IPPUR/UFRJ e pesquisador do CNPq, Selene Herculano professora do 

IFCH/GSO/UFF, José Augusto  Pádua professor do IFCS/UFRJ, Robert Bullard professor do 

Clark Atlanta University, EUA, Kenneth A. Gould professor da St. Lawrence University, J. 

Timmons Robert Diretor do Mellon Program in Environmental Studies, Departamento de 

Sociologia, The College of William and Mary Wlliamsburg, VA. EUA, Melissa Toffolon-

Weiss professora da Univerty of Alaska, Anchorage, Paulo Roberto Martins Doutor em 

ciências sociais pela Unicamp, pesquisador do Instituto de Pesquisa Tecnológicas do Estado 

de São Paulo – IPT -, presidente do Sindicato dos Sociólogos do Estado de São Paulo.  

 

Para atender as demandas da população afro-descendente em Salvador, foi criado em 

25 de janeiro de 2001, o AGANJU uma organização do movimento negro dedicada à luta 

contra o racismo, injustiça ambiental e a intolerância religiosa mediante a utilização do 

direito. O nome homenageia a tradição civilizatória e religiosa e de matriz africana, pois 

Aganju é um Xangô, divindade identificada com o direito e a justiça. É também, uma sigla 

para o nome institucional - Afro-Gabinete de Articulação Institucional e Jurídica.  

 Atualmente o AGANJU tem uma equipe composta por três coordenadores todos 

advogados: Gildásio Pereira; Carlos Leonardo Queiroz e Arivaldo Souza e vários outros 

colaboradores dentre eles o professor da UCSAL e advogado Samuel Vida, que foi o primeiro 

coordenado do AGANJU.  O gabinete tem a missão de garantir o acesso e o uso do direito 

como instrumento de garantia da plena cidadania dos negros no Brasil, preservando suas 

matrizes civilizatórias, identitárias e epistemológicas. Os princípios fundamentais são: 

Panafricanismo, Quilombismo e Respeito e Promoção da Diversidade.   

O Doutor Samuel Vida (Salvador, 10 de outubro de 2008), explica que no Brasil, 

desde 2001, iniciou-se uma mobilização em torno da Justiça Ambiental que vem ganhando 

terreno e fortalecendo-se em vários estados, articulada por instituições acadêmicas e 

organizações ambientalistas tradicionais. Essa mobilização tem sido estruturada em torno de 

abordagens que não evidenciam a dimensão racial na magnitude merecida, mantendo, assim, a 

tradição brasileira de mobilização social que não aposta no reconhecimento da emergência de 

um sujeito coletivo negro, capaz de autogerir suas demandas políticas e dirigir seu próprio 

destino. A expressão institucional de tal movimento é a Rede Brasileira de Justiça Ambiental.  
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O professor Samuel Vida informa que o Movimento Negro passou a interagir com a 

referida temática a partir do contato e participação de militantes negros baianos em atividades 

organizadas pela Rede Brasileira de Justiça Ambiental, colocou-se a necessidade de dar 

ênfase ao aspecto do racismo ambiental, levando a organização, em 26 de novembro de 2005, I 

Encontro Baiano sobre Racismo Ambiental que contou com a participação do Professor Robert 

Bullard, intelectual e ativista negro norte-americano. Como conseqüência surgiu o projeto do 

Mapeamento do Racismo Ambiental na Bahia, uma ação conjunta entre o AGANJU e o 

Programa Direito e Relações Raciais - PDRR - da UFBA.  

Uma equipe multidisciplinar, formada por 03 acadêmicos (direito, administração e 

ciências sociais), desenvolveu uma metodologia de trabalho e realizou uma primeira incursão 

identificando e sistematizando dados sobre quatro situações de racismo ambiental verificadas 

na Bahia: Salinas das Margaridas e a situação provocada pela carcinicultura (crustáceos); 

Santiago do Iguape, atingida por conflitos de terra e pela barragem de Pedra do Cavalo; Ilha 

de Maré e as atividades industriais realizadas na Baía de Todos os Santos; os territórios 

sagrados para as religiões de matriz africana. 

Segundo Samuel Vida, atualmente o projeto está parado for falta de recursos 

financeiros. Na primeira etapa, obteve o apoio do Ministério Público Estadual, e contou com a 

generosa acolhida e colaboração das lideranças das diversas áreas estudadas, possibilitando 

um primeiro levantamento que confirma a gravidade da situação e exige a adoção de políticas 

públicas para a superação do racismo ambiental. O trabalho foi realizado por uma dedicada 

quipe de estudantes negros, que, além de constituir uma metodologia adequada para 

apesquisa, produziu um detalhado relatório. 

O quadro até o momento apresentado exige posicionamentos que construam 

alternativas de estratégias para apoiar as religiões de matriz africana em sua luta por equidade 

religiosa e cidadania ativa à qual tem direito. É fundamental que, sem esquecer as 

problemáticas existentes nas grandes cidades, consiga-se grantir igual visibilidade para os 

casos de racismo ambiental que atinjem os templos sagrados, cujas vozes são de diferentes 

formas silenciadas, quando não deturpadas. Para isso, é necessário que as injustiças 

ambientais sofridas pelas religiões de matriz africana  sejam entendidas como parte de uma 

luta contra um modelo de desenvolvimento pautado pela ganância e pelo preconceito, na 

busca insaciável de mais exploração e mais lucro. 
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5 Conclusão 

 
A cosmologia das religiões de matriz africana, com fundamento na natureza, criadas pelas 

antigas comunidades africanas, determina a sacralização dos elementos físicos, 

transformando-os em sagrados pelos atributos concernentes às divindades regentes, 

especialmente dentro dos templos religiosos. 

Tais elementos funcionam como demarcadores simbólicos de território religioso, 

sendo que neste trabalho os templos religiosos são considerados territórios contínuos das 

religiões de matriz africana, enquanto outros ambientes externos, considerados sagrados, são 

identificados como territórios descontínuos. 

Os templos sagrados possuem uma identidade própria que se reproduz socialmente. 

Com domínios territoriais demarcados, apresentam variações dentro do espaço da cidade, 

visíveis e determinadas por relações sociais, harmônicas e tensas. Alguns dos terreiros 

apresentam a característica da força de agregação de membros legalmente credenciados, 

simpatizantes ou não, no seu entorno na condição de habitação. 

Exercem um importante papel como modeladores da cidade no que concerne ao 

turismo, principalmente pela forma característica como se apresentam; mas também pela 

proposta de conservação de área verde, atualmente dificultada por um conjunto de fenômenos, 

principalmente pela pressão da urbanização, especulação imobiliária e construção das vias de 

acessos. 

Por outro lado, os espaço das religiões de matriz africana dentro da cidade de Salvador 

são submetidas a um constante processo de desterritorialização exercido pelos grupos de 

maior poder político e econômico e pela apropriação e a valorização do solo urbano. Esse 

processo determina  quatro caminhos seguidos pelas comunidades de terreiro: 1) a 

reestruturação das áreas internas, com espaços resistentes às invasões; 2) a mudança de 

endereço quando as condições financeiras permitem; 3) a extinção; 4) a transformação do 

modelo de terreiro (Dias, 2003, p. 161). 

O primeiro caminho é representado, nesta pesquisa, por aqueles terreiros onde as 

tensões internas derivam da agregação familiar nas dependências dos templos sagrados.O 

terceiro caminho é seguido pelos templos que não têm o mínimo de condições para manter as 

suas condições básicas de sobrevivência, sejam elas litúrgicas ou pessoais. O quarto caso 

corresponde a mudanças relativas à tipologia dos templos apresentada neste trabalho, onde 

suas estruturas físicas e condições de funcionamento estão relacionadas com a presença ou 

ausência de áreas verdes. 
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Um dado importante verificado nesta pesquisa é a forma pela qual os templos sagrados 

se instalam na cidade. Revela-se que a exploração de novas áreas para sua implantação tem 

como um dos critérios, a possibilidade de manutenção do espaço verde em suas dependências. 

Este vem sofrendo, paulatinamente, redução severa, devido à expansão urbana e a dificuldade 

que experimentam os templos religiosos em manter sua ocupação com amplas áreas no 

âmbito da cidade de Salvador. 

Segundo os interlocutores credenciados as religiões de matriz africana, a nação Angola 

é considerada como a que detem o conhecimento de manipulação de todas as plantas. Mas, 

ficou constatada nesta pesquisa, que essa condição mudou e que é comum encontrar terreiros 

que se denominam nação angola sem áreas verdes, conforme foi demonstrado no capitulo 1. 

Ficou evidenciado também que as nomenclaturas atribuídas aos templos sagrados são 

decorrentes da sua estrutura espacial. A ebome Cidália reitera o que foi dito pelo antropólogo 

Fábio Lima, sobre a denominação dos templos sagrados. Segundo ela, os templos localizados 

em áreas densamente urbanizadas, que não apresentam área verde, não podem ser chamados 

de terreiros ou roças porque os seus espaços não apresentam tais características. Então, ela os 

chama de Ilê Axé ou casa de Candomblé. 

A análise demonstra que, apesar dos terreiros apresentarem espaços físicos diferentes, 

a persistência da “cultura botânica” é evidenciada nos rituais sagrados e nos discursos sobre a 

relevância do meio natural preservado para a religião. Os discursos nesse sentido são todos 

convergentes, independentemente da procedência dos terreiros visitados para esta pesquisa. 

Com o desaparecimento das áreas verdes, foram saindo de cena os atores que 

protagonizavam os processos de colheitas e preparos das plantas para os rituais. Essas 

atividades passaram a ser atribuídas às zeladoras, zeladores, ou pessoas que têm um grau 

hierárquico dentro dos templos sagrados, situação atualmente comum na maioria dos terreiros. 

A escassez de plantas promove o surgimento de novas alternativas para a sua 

aquisição – centros de abastecimentos, supermercados, feiras livres, atendimento por telefone, 

internet, etc. –, modalidades que se juntam às já existentes para atender as demandas dos 

terreiros. Essas modalidades foram descritas de três formas: 1) cadeia tradicional, tendo como 

elementos: mato, babalossain, templo sagrado e usuário; 2) cadeia das feiras, representadas 

por: mato, mateiro, comerciante, usuário e templo sagrado; 3) cadeia eletrônica: mato, 

mateiro, comerciantes, telefone/internet, usuário e templo sagrado. Foi identificado nesta 

pesquisa que a diversidade de fornecedores está diretamente relacionada com a variedade das 

plantas comercializadas. 
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A análise das Políticas Públicas voltadas para povos e comunidades tradicicionais, 

indica como a Gestão Pública vem se aproximando cada vez mais dos segmentos religiosos 

historicamente marginalizados pela sociedade baiana. Aponta que o direito garantido a todos, 

de um meio ambiente equilibrado, pela Constituição Federal de 1988, não é suficiente para 

garantir as mudanças de comportamentos dos gestores durante as implementações das suas 

leis. Para tal efetivação, exige-se sensibilização e internalização dos técnicos antes, durante e 

depois da sua aplicabilidade. 

Levando em consideração as especificidades das religiões de matriz africana, surgiram 

na última década diversas políticas públicas de caráter participativo, para atender o referido 

segmento religioso, respeitando a Política Nacional para Povos e Comunidades Tradicionais – 

PNPCT, nas instituições governamentais e não-governamentais, tais como; AGANJU, 

IPAC,IPHAN, SEMUR, UFBA,  dentre outras. 

Mesmo as Políticas Públicas para povos e comunidades tradicionais não sendo 

determinantes absolutas para a manutenção de áreas verdes nos espaços públicos e de terreiro, 

o trabalho mostrou que existe uma persistência da Cultura Vegetal nas religiões de matriz 

africana, que tem as plantas como elemento essencial para a sua sobrevivência. Então, as 

alternativas para aquisição, apontadas nesta pesquisa, não são um mero modismo, mas sim 

novas maneiras para continuar resistindo dentro da seara do progresso. Como foi informado 

por ebome Cidália, em uma das nossas conversas: 

 
Ah minha filha, para o progresso chegar teve que fazer aquilo com o 
candomblé. O candomblé era dono daquilo tudo, ali era tudo roça, caminho ia 
ficar na roça? Mato de um lado, mato do outro com o caminho no meio? 
Agente paga pelo progresso...” (Ebome Cidália, 21/10/2008). 

 
Mediante as experiências vividas durante o processo de investigação, as longas 

conversas com os interlocutores que tiveram a maior boa vontade de colaborar com a 

pesquisa. Fica registrado que as religiões de matriz africana são ecologistas e tem o meio 

ambiente como elemento componente indispensável da sua vida espiritual. Ao passo que se 

reconhecerem as plantas que são manipuladas dentro dos templos sagrados, como sendo 

elemento importante para a cura de doenças se alcançaria um desenvolvimento mais 

equilibrado social e ambientalmente. Vale lembra que toda esta persistência é pautada no 

sentimento de pertença. Mediante as observações feitas ao longo da pesquisa fica constatado 

neste trabalho que o vegetal é um patrimônio religioso, cultural e social para a população 

afro-descendente levando a crê que deve ser protegido e preservado para garantir a 

permanecia das religiões de matriz africana sem tensões externas, com relações harmônicas. 
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Anexo I – Espécies vegetais comumente encontradas 

 
 
 
 

 
Peregum (Dracaena fragans (L) Ker Gawl., Liliaceae) - Terreiro Vodum Zo 
Foto: Sueli  Conceição 

 

 

  
Malva-branca (Sida cardifolia L., Malvaceae) 
Foto: Sueli  Conceição 
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Mastruz (Chenopodium ambrosioides Linn.) 
Foto: Sueli  Conceição 

 

 

  
Folha-da-costa (Kalanchoe brasiliensis Camb.) 
Foto: Sueli  Conceição 
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Orepepe (Spilanthes acmella L.,)  
Foto: Sueli  Conceição 

  
 

  
Sete-chagas (Monstera pertusa Vriese) 
Foto: Sueli  Conceição 
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Água-de-alevante  (Mentha gentilis L.) 
Foto: Sueli  Conceição 

  
 

  
Espada-de-Iansã (Rhoeo discolor(L’Heritier)Hance) 
Foto: Sueli  Conceição 
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Espada-de-Ogum (Sansevieria trifascita Hort.ex Prain., Liliaceae) 
Foto: Sueli  Conceição 

  
 

 

  
Mangericão (Ocimum basilicum L.,)  
Foto: Sueli  Conceição 
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Folha-de-fogo (Clidemia hirta Don.) 
Foto: Sueli  Conceição 

  
 

  
Macaçá (Aeolanthus suaveolens Mart.) 
Foto: Sueli  Conceição 
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Arruda-macho( Ruta graveolens L.) 
Foto: Sueli  Conceição 

  
 

 
 

 

  

Akókó (Newboudia leavis Seem) 
Foto: Sueli  Conceição 
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Obi (Cola acuminata (P.Beauv.) Sch. & Endl., Sterculiaceae) 
Foto: Sueli  Conceição 
 

 

 

  

Ervas frescas /Freira de São Joaquim, Salvador 20/06/2007 
Foto: Sueli  Conceição 
 



 126 

  

Comigo-ninguém-pode (Dieffenbachia picta(Lodd.) Schott., Araceae) 
Foto: Sueli  Conceição 

 

 
Guiné (Petiveria alliaceae L.) 
Foto: Sueli  Conceição 
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ANEXO II – Localização dos terreiros estudados 

 
 

Terreiro  Bate Folha  
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Terreiro Mocambo 
 

 
 
 
 

 



 129 

Terreiro Manso Dandalungua Cocuazenza 
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Terreiro Oxumaré 
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Terreiro Vodum Zo 
 
 

 
 
 
 

 



 132 

Terreiro Dandalunda 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 


