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A dureza, a rudeza, a permanência da matéria representam para a 

consciência religiosa primitivo uma hierofania. Nada de mais imediato e 

mais autônomo na plenitude da sua força, nada de mais nobre e de mais 

terrível que o majestoso rochedo, o bloco de granito audaciosamente ereto. 

Antes de mais nada, a pedra é. Ela permanece sempre igual a si própria e 

subsiste. E, o que é mais importante,  ela serve para bater. Antes mesmo de 

pegar nela para bater, o homem vai de encontro a ela. Não necessariamente 

com o corpo, mas pelo menos com a vista. Ele verifica assim sua dureza, sua 

rudeza, seu poder. O rochedo revela-lhe qualquer coisa que transcende a 

precariedade da sua condição humana: um modo de ser absoluto. A sua 

resistência, a sua inércia, as suas proporções, tal como os seus contornos 

estranhos, não são humanos: eles atestam uma presença que fascina, 

aterroriza, trai e ameaça. Na sua grandeza e na sua dureza, na sua forma ou 

na sua cor, o homem encontra uma realidade e uma força que pertencem a 

um mundo diferente do mundo profano de que ele faz parte. (ELÍADE, 

2008, p.175). 

  



 

 

RESUMO 

 

 

 Esta dissertação - “Pedra de Xangô: um lugar sagrado afro-brasileiro na cidade de 

Salvador” - discorre sobre a formação rochosa de 8m de altura e, aproximadamente, 30m de 

diâmetro, localizada na Avenida Assis Valente - principal logradouro que interliga Cajazeiras 

X, Fazenda Grande I, Fazenda Grande II, Boca da Mata e a Estrada Velha do Aeroporto. 

Prospectado a partir de uma demanda social, o projeto analisa as dimensões simbólicas da 

Pedra de Xangô em seu mundo vivido e percebido, considerando-a uma manifestação do 

sagrado, uma realidade transcendente, um patrimônio mítico da cidade de Salvador.  A 

presente pesquisa investiga a importância da Pedra de Xangô enquanto elemento cultural, 

aglutinador da teia de terreiros de Cajazeiras e adjacências. Para tanto, foi necessário: 

cartografar os espaços sagrados circunscritos à pedra; investigar a sua utilização nas festas 

públicas, dentro do calendário litúrgico dos terreiros e no cotidiano;  investigar como as 

manifestações culturais e as mobilizações viabilizam, juntamente com as demais táticas de 

resistência, a preservação do monumento lítico. Constatou-se que a Pedra de Xangô é um 

centro de convergência de diversos rituais privados, semi-públicos e públicos de uma 

infinidade de terreiros que se comunicam e se conectam em redes. Concluiu-se, também, que 

a Pedra de Xangô é ao mesmo tempo lugar e linha na qual se tece a teia dos terreiros de 

candomblé do miolo da cidade do Salvador, tornando-se a encruzilhada religiosa, comunitária 

e política do povo-de-santo da cidade.  

 

Palavras-chave: Pedra de Xangô; lugar sagrado; patrimônio cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This dissertation - "Stone of Xangô: an Afro-Brazilian sacred place in the city of Salvador" - 

deals with the rock formation of 8m high and approximately 30m in diameter, located on 

Avenida Assis Valente - main street that connects Cajazeiras X, Fazenda Grande I, Fazenda 

Grande II, Boca da Mata and the Old Road from the Airport. Prospecting from a social 

demand, the project analyzes the symbolic dimensions of the Xangô Stone in its lived and 

perceived world, considering it a manifestation of the sacred, a transcendent reality, a 

mythical patrimony of the city of Salvador. The present research investigates the importance 

of the Stone of Xangô as cultural element, agglutinator of the web of terraces of Cajazeiras 

and adjacencies. To do so, it was necessary to: map the sacred spaces circumscribed to the 

stone; To investigate their use in public festivals, within the liturgical calendar of the terreiros 

and in the daily life; To investigate how cultural manifestations and mobilizations, together 

with other resistance tactics, enable the preservation of the lithic monument. It was found that 

the Stone of Xango is a center of convergence of several private, semi-public and public 

rituals of a multitude of terreiros that communicate and connect in networks. It was also 

concluded that the Stone of Xangô is at the same time a place and line in which the web of the 

candomblé terreiros of the city of Salvador is woven, becoming the religious, communitarian 

and political crossroads of the people-of- Saint of the city. 

 

Keywords: Xangô stone; Holy place; cultural heritage 
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PRÓLOGO 

 

Em Cajazeiras e seu entorno, conjunto de antigas fazendas na zona rural de Salvador, 

capital do Estado da Bahia, o verde predominava, os cheiros de mato e de terra exalavam no 

ar, a brisa forte acariciava as faces dos seus poucos habitantes ou visitantes, agraciados, ainda, 

com o cantar dos pássaros, numa pura magia. As pitangueiras, os cajueiros, as mangueiras, as 

cajazeiras convidavam a um piquenique no início da tarde.  

Em Águas Claras, sim. Porque as águas eram cristalinas. A Praça do Matadouro era o 

principal palco, onde as pessoas degustavam o bolo de estudante, o mingau de milho delicioso 

de tia Virgínia e aguardavam o abate dos bois. Crianças de mãos dadas com os pais assistiam 

ao cortejo fúnebre dos semoventes e as suas inusitadas fugas para não morrerem. A apoteose 

era quando, na hora de ser abatido, o animal quebrava a cerca e saía em disparada. A 

criançada ia ao delírio, com muitas gargalhadas e correria, sem a preocupação com uma 

eventual chifrada. Tempos bons que não voltam mais! 

A estória acima faz parte do meu arquivo memorial, por bandas em que transitei 

outrora. Oriunda de uma família evangélica, conheci Águas Claras- Cajazeiras na infância, e 

possuo laços afetivos muitos fortes naquele lugar.  Nunca imaginei como tema de meu 

mestrado “A Pedra de Xangô: lugar sagrado”, até porque não a conhecia. Tive conhecimento 

da sua existência em finais de 2011, através de Mãe Iara de Oxum, que compareceu ao meu 

trabalho solicitando ajuda da instituição para a realização da Caminhada da Pedra de Xangô, 

evento anual que clama, sobretudo, pelo reconhecimento do monumento como patrimônio 

cultural afro-brasileiro.  

Conheci Mãe Iara de Oxum naquele dia. Houve um momento em que ela chorou 

copiosamente, dizendo estar cansada de tantas idas e vindas e que contava com a minha 

colaboração para conseguir o tombamento da Pedra de Xangô. Um filme, naquele instante, 

passava na minha mente. Nada respondi, mas o universo conspirava a favor. Uma trama 

estava sendo tecida, eu precisava dar uma resposta. 

Várias condições contribuíram para que eu assumisse tão nobre missão: sou operadora 

do direito, advogada; testemunha ocular das matas fechadas, das árvores frondosas e seculares 

que existiam na região; trabalho com pedras e rochas; o terreiro de Mãe Iara está localizado 

na Rua Flaviano da Apresentação 29 - Cajazeiras XI, nome de rua em homenagem a um tio 

pelo qual nutro enorme carinho. Os ventos eram favoráveis. Era como alguém me dissesse: eu 

já te dei “jovens tardes de domingo, tantas alegrias, velhos tempos, belos dias”. (ROBERTO 



 

 

 

CARLOS,1977) Está na hora de você dar ouvido aos lamentos dos povos de terreiros: Tatas, 

Yás, Babas, Donés, Mametos, Ogans, Ekedes que clamam por socorro. Além disso, tinha um 

agravante. Por ser gêmea bivitelina
1
 e oriunda de família evangélica, desde pequena eu 

precisava elaborar um discurso convincente para que os meus pais liberassem eu e o meu 

irmão gêmeo para comer o caruru dos erês. E o meu discurso era baseado nas minhas raízes. 

Com essa alocação, os filhos dos crentes eram os primeiros a chegar para comer os quiabos. 

Na juventude, o discurso passa por uma sofisticação. Na família, eu fui a primeira jovem a 

assumir os cabelos carapinhos.  Meu pai detestava a ideia. Ele não concebia que uma filha de 

proprietária de salão de beleza tivesse cabelo encarapinhado. O princípio do contraditório, da 

ampla defesa, era a base da nossa educação e o meu pai era um bom orador. Eu precisava ser 

melhor do que ele, enriquecer o discurso. Com que argumentos? Que os meus cabelos “duros” 

eram uma forma de homenagear a minha ancestralidade; que os meus cabelos carapinhos 

eram o meu patrimônio cultural; que os meus antepassados foram arrancados da África. Eu 

começava a contar a história que todo mundo já sabe.  Meu pai percebendo que a oratória não 

teria fim  dava logo o veredicto: “pare de falar, Maria Alice, fique com o seu patrimônio 

cultural.”Venci o debate, e os meus irmãos apelidaram meus cabelos de “patrimônio cultural”. 

Então, chegou a hora da minha ancestralidade me cobrar. Era como se alguém 

dissesse: “você não vai ficar parada, você conhece essas terras, você sabe o que ela (Mãe Iara) 

está a falar. Que é de o seu discurso de raízes, patrimônio cultural e ancestralidade? Sua 

ancestralidade está lá na Pedra de Xangô, vá defendê-la”. 

Entendi o recado. Não era um pedido de Mãe Iara de Oxum, era um pedido da minha 

ancestralidade. As caminhadas por Cajazeiras representavam uma viagem ao túnel do tempo. 

Nessa viagem revi antigos amigos e conquistei outros. Ouvi reclamações de pai de santo, 

afirmando que minha família foi uma das primeiras a poluir os rios de Cajazeiras. Nos lugares 

visitados, as pessoas entrevistadas faziam com que eu remontasse o passado e, às vezes, 

ficavam com os olhos marejados. Naquelas andanças estavam fragmentos da minha história, 

dos meus antepassados que rogavam por justiça. Foi assim que montei o quebra cabeça. 

Foi para este lugar que precisei voltar. Não para passear como nos tempos idos, não 

para brincar de esconde-esconde, mas para resgatar uma história que é minha, é nossa, que é 

de todo povo o negro na diáspora. 

                                                           
1
 “Os gêmeos são, para os Iorubás, símbolos da fertilidade e de família numerosa” (LEITE, 2008, p. 64) 

 



 

 

 

Na academia, aprendi que o “ethos de um povo é o tom, o caráter e a qualidade de sua 

vida, seu estilo moral e estético, e sua disposição é a atitude subjacente em relação a ele 

mesmo e ao seu mundo que a vida reflete”. (GEERTZ, 2008, p.93) 

O caruru dos erês, os cabelos encarapinhados, a Pedra de Xangô são ethos do povo 

negro desta cidade. Em nome da minha ancestralidade, quero pedir perdão às comunidades de 

terreiros por minha família ter contribuído para a degradação ambiental em Cajazeiras e 

espero que esse trabalho ajude a salvar o que ainda resta de mancha verde na região. Axé. 

  



 

 

 

 

 

XANGÔ, SOGBO OU ZAZI 

Ivanise Senna - (D.Branca) 

 

 

Xangô, Sogbo ou Zazi 

Ele é Rei, Ele é Sábio 

Quando ergue o oxé 

Envia pedras de raio 

O céu clareia 

A terra abala 

Todos surpresos olham 

Com medo se calam 

 

Do Orixá corisco 

Que solta faísca 

Faz justiça 

Quando o céu risca 

Deixa cair carga de feitiço 

 

Tocador de bátà 

Toque Alujá 

Convide Xangô 

Para nesta casa entrar 

 

Preparem amalá, toquem adjá 

Sacode xéère 

Para que ele responda 

E esta casa prospere 

 

Xango, Sogbo ou Zazi 

Orixá Majestade 

Do fogo divindade 

 

Envia raios de luz 

Faz chegar até nós 

Axé, owo, paz, honra 

E muita prosperidade. 

 

(SENA, 2016) 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Somente o mito poderá falar das diversas dimensões do existir característico 

da cultura negra, onde o Ser é, e o não Ser também é: o mundo dos vivos, o 

existir dos ancestrais, as forças cósmicas que governam o universo. Esse 

mundo e o além, em processo de interação permanente. Em suma, o mito é o 

discurso capaz de representar a vida e a morte, o tudo e o nada, o pleno e o 

vazio, o visível e o invisível, o dito e o inefável, o mistério da existência [...] 

(LUZ, 1995, p. 21) 

 

 Esta dissertação “Pedra de Xangô: um lugar do sagrado afro-brasileiro na 

cidade de Salvador” discorre sobre a formação rochosa de 8m de altura e aproximadamente 

30m de diâmetro localizada na Avenida Assis Valente - principal logradouro que interliga 

Cajazeiras X, Fazenda Grande I, Fazenda Grande II, Boca da Mata e a Estrada Velha do 

Aeroporto. Situada no limite sul da Área de Proteção Ambiental Joanes – Ipitanga, (Decreto 

Estadual nº 7.596, de 5 de junho de 1999), mais precisamente na sub-bacia  hidrográfica do 

Ribeirão Itapuã. A área abriga remanescentes do bioma Mata Atlântica, com diversas 

fisionomias em diferentes estágios de regeneração, matas ciliares ao longo dos pequenos 

riachos, pântanos e afluentes presentes nos grotões e vales. Em toda a sua extensão há 

representações de espécies relevantes da fauna e flora. O domínio territorial pertence à 

Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – CONDER. 

Segundo inspeção geológica de superfície realizada pela Companhia Baiana de 

Pesquisa Mineral - CBPM - o monumento lítico afro-religioso Pedra de Xangô (figura 1) [...] 

tem coordenadas GPS 565.232/Oeste e 8.574.347/ Sul,  posiciona-se  à margem de um 

pequeno vale, constitui-se de dois blocos que se unem formando um pequeno túnel,   pertence 

ao Cinturão Salvador-Esplanada (CSE) e possui mais de dois bilhões de anos. (RIBEIRO; 

MORAES, 2015, p. 3) 

 

O “bloco [...] foi aparentemente originado a partir de processos de 

intemperismo químico físico que atuaram sobre a rocha in situ subjacente, a 

qual pertence ao Cinturão Salvador-Esplanada (CSE), no geral constituído 

de rocha metamórfica da fáceis granulito, identificada como: Biotita 

Granada Gnaisse Tectonizado ou, simplesmente:Gnaisse, [...] de idade Neo-

Arqueana ( > 2 bilhões de anos) a Paleoproterozoica [...] Estudo petrográfico 

(anexo 4) realizado em amostra obtida na “Pedra de Xangô constatou que a 

mesma tem uma composição mineralógica, essencialmente quartzo-

feldspática (da ordem de 60%). Essa análise também revela que os minerais 

estão formando bandas alternadas de minerais relativamente mais resistentes, 

com bandas de minerais menos resistentes, aos agentes do intemperismo. 

Isso resulta, em superfície, na alternância de sulcos e cristas [...] a impressão 

dos autores é de que, quem se postar diante do monumento lítico “Pedra de 
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Xangô percebe-se que se está diante de um pequeno sítio urbano merecedor 

de maior valorização do ponto de vista geocientífico-cultural-religioso-

paisagístico.” (RIBEIRO; MORAES, 2015, p. 6-7;10) 

  

    Figura 1: Pedra de Xangô 

 

    Foto: Isabelle de Albuquerque, 2015. 

 

A Pedra de Xangô é considerada, pelas comunidades de terreiros do bairro de 

Cajazeiras e adjacências, patrimônio cultural, simbólico, mítico da cidade de Salvador – 

Bahia. A palavra “Xangô” é um conceito polissêmico. No caso em tela, abrange o termo nas 

nações Ketu, Angola e Jeje e, também, os outros nomes como é conhecido o rochedo. A 

escolha do título da dissertação – Pedra de Xangô: lugar sagrado – não se deve à suposta 

primazia da nação Iorubá (nagôcentrismo), mas por ser mais conhecida pelo povo-de-santo da 

região e pela comunidade de Cajazeiras como Pedra de Xangô.  Portanto, toda vez que 

mencionarmos Pedra de Xangô entenda-se Pedra de Xangô, Nzazi, Sogbo, do Buraco do Tatu, 

da Onça e do Ramalho, numa nítida demonstração do sentimento de pertença que as nações 

Ketu, Angola e Jeje e demais segmentos nutrem para com a pedra. 

 Rodeada de imensa área de Mata Atlântica, a Pedra de Xangô (figura 2) ficava 

escondida dentro da mata, conhecida por poucos, pois só havia vegetação e rio no local. Em 
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2005, a pedra foi completamente desnudada para dar lugar à construção da Avenida Assis 

Valente.  

Inicialmente projetada para solucionar o problema do esgotamento sanitário da região 

de Cajazeiras X e seu entorno, a via foi construída sem consulta prévia à comunidade local. 

Assim, o governo do Estado, através do Programa Sanear, instalou lagoas de estabilização
2
 

muito próximas ao monumento natural, alterando notadamente a paisagem da região. Pedras 

de perfil geológico raro foram subtraídas, árvores seculares e árvores frutíferas foram 

derrubadas, nascentes e mais nascentes, aterradas. A fauna também foi duramente atingida; 

animais silvestres e animais domésticos morreram ou fugiram para bem distante.  

 

      Figura 2: Localização da Pedra de Xangô, Avenida Assis Valente. 

 

      Fonte: CONDER – 2006 

 

Com o passar dos anos, as construções continuadas de dezenas de conjuntos 

habitacionais, as autoconstruções, a incidência de ocupação informal, além de atentados de 

grupos religiosos que não respeitam a liberdade e diversidade de crenças vêm degradando o 

lugar. 

                                                           
2
.Lagoas de estabilização são locais para tratamento de efluentes, por processos químicos e biológicos. Sua 

finalidade é  reter a matéria orgânica e gerar água com qualidade para retornar ao meio ambiente. 
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Por muito pouco, não foram destruídos “as territorialidades culturais, [...] o 

enraizamento, [...] as relações físicas e sagradas entre o indivíduo e o seu espaço circundante” 

(SODRÉ, 2002, p. 47), entre os adeptos do candomblé e a Pedra de Xangô. 

Na contramão da tradição, como ilustrada na figura 2, o desenvolvimento econômico, 

a expansão urbana, o urbanismo demolidor, o progresso com todos os seus benefícios e 

mazelas bateram à porta das localidades de Cajazeiras e adjacências, provocando uma forte e 

“perversa” intervenção de impacto ambiental na região. Sua vegetação local, arbórea-

arbustiva, a exemplo das áreas de floresta tropical original, foi cruelmente dizimada.  

Espaço consagrado aos inquices, voduns, orixás e caboclos
3
, a Pedra de Xangô é uma 

extensão territorial das comunidades terreiros de Cajazeiras e adjacências. O monumento 

sagrado é cenário de inúmeras oferendas realizadas diariamente por adeptos do candomblé 

das mais variadas nações que, movidos por sentimentos religiosos, ali exercem seus atos 

litúrgicos para Xangô, caboclos, encantados e os demais integrantes do panteão. 

A relevância da pesquisa surge porque o candomblé e as comunidades de terreiros são 

partes integrantes do nosso patrimônio e realidade cultural, muito embora, não façam parte 

das discussões diárias nas esferas de poder e decisão. O descaso para com os povos e 

comunidades tradicionais de matriz afro-brasileira impossibilita a implantação de políticas 

públicas para esse segmento. A saída do isolamento e a adoção de estratégias coletivas, como 

a denúncia legal e a organização para reivindicação de seus direitos, são os mecanismos 

utilizados pelo povo de terreiro para evitar o desaparecimento da sua cultura. 

 O chamado miolo de Salvador, notadamente, Cajazeiras, possui em seus espaços 

públicos sítios e santuários consagrados ao candomblé cujo valor e existência permanecem na 

completa invisibilidade dos poderes públicos e da historiografia oficial. 

 Sobre o assunto, Ramos (2007, p.98-99) é contundente ao criticar a postura do Estado. 

Vejamos: “[...] as práticas urbanísticas brasileiras insistem em desconsiderar as referências 

históricas e identitárias registradas nos espaços urbanos e, por conta dessas omissões, 

territórios negros foram desconstruídos, parte da história, da cultura, da memória estruturantes 

de seus modos de vida feneceram”. 

                                                           
3
A cosmologia africana abriga as mais diversas práticas religiosas exercidas entre os diferentes grupos étnicos e 

entre os mais variados grupos familiares em suas terras de origem. Muito embora possuíssem signos culturais 

comuns, os africanos que aqui aportaram, na condição de escravizados, continuavam ligados às suas raízes 

étnicas.(SWEET, 2007, p. 22). Os negros pertencentes à nação angola(origem banto) cultuavam  divindades  

denominadas inquices. Os jejes (origem daomeniana) dedicavam-se ao culto aos voduns e os nagôs (iorubás) - 

últimos a chegar, cultuavam divindades  denominadas  orixás.  
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 Cunha Júnior (2007, p. 69) compartilha o mesmo sentimento, afirmando: “[...] ao rever 

a história do Brasil e analisar as políticas públicas para os espaços geográficos e urbanos, 

constatam-se centenas de políticas públicas contrárias aos interesses das comunidades 

afrodescendentes”. 

Duarte (2014), nesse aspecto, também é incisivo: 

 

O Estado tem provocado mudanças nos rituais do candomblé em Salvador e 

não se pode deixar de lamentar o prejuízo oriundo dessas ações. Não se sabe 

se são ações propositais ou ocasionais, mas que enormes feridas têm sido 

abertas no peito de cada sacerdote e de cada adepto dessa nobre e sofrida 

religião, isso tem
4
. 

 

 Na palestra “Santuários Perdidos,”
4
 Duarte, de forma lúdica, cita vários espaços 

sagrados desaparecidos na cidade de Salvador devido à implantação de políticas públicas em 

dissonância com a cultura local. Abaixo, transcrevemos a história do Dique do Tororó por ele 

contada no referido evento. Ei-la: 

 

O Dique do Tororó nos bons tempos era o santuário de Oxum. Ali se 

celebravam os rituais para a deusa das águas doces, de um lado, e para os 

Eguns, do outro lado. Cada um tinha a sua bacia. As oferendas para Oxum 

eram precedidas de rituais secretos e silenciosos que precediam o grande 

momento do chamado Presente maior com festa e foguetes. A noite se podia 

ouvir o canto alegre e misterioso da homenageada em agradecimento àqueles 

que podiam escutar. Uma ponte de concreto ligava o bairro do Tororó ao 

bairro do Garcia, por sobre o dique. E era embaixo da ponte, em absoluto 

silêncio e grande concentração, que se celebravam os rituais mais secretos 

para aqueles que dependiam de uma passagem, sem sofrimentos, do Aiyê 

para o Orum. Reurbanizaram o dique. Derrubaram a ponte. Fizeram a 

Estação da Lapa. Aterraram a bacia dos Eguns. Puseram uma fonte luminosa 

na bacia de Oxum. Desapareceram o mistério, a paz, o silêncio, os segredos, 

tudo sem aviso, sem acordo, em função do novo projeto.  

 

A invisibilidade à qual estão submetidos os espaços afro-brasileiros em Cajazeiras e 

seu entorno contrasta com o que dispõe a Constituição Federal e demais leis vigentes
5
. Essas 

                                                           
4
 Trecho proferido na palestra “Santuários perdidos” por Everaldo Duarte – Agbagigan do Terreiro Bogum no 

Seminário Pedra de Xangô: território sagrado em agosto de 2014. 
5
 No campo da igualdade étnico-racial, podemos citar o art. 215, § 1º CF que garantiu  a proteçãodas 

manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do 

processo civilizatório nacional e o Decreto Presidencial n°6.040/2007 que instituiu a Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais.  No que tange a tutela do meio ambiente,  

a nova ordem constitucional  não se resumiu  apenas ao  art. 225 da Carta. Ela é bastante ampla e difusa. Ao 

longo do texto constitucional encontram-se várias normas que, direta ou indiretamente, tratam do tema a 

exemplo de: arts. 3º, 5º, XXIII, LXX, LXXI e LXXIII; 20º, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX,  X,  XI e 

parágrafos 1º e 2º; 21º, IX, XIX, XX, XXIII, alíneas a, b, c e XXV; 22º, IV, XIV, XXVI e parágrafo único; 23º, 

I, III, IV, VI, VII, IX e XI; 24º, I,VI,VII e VIII;182. Em normas inferiores: o Estatuto da Cidade – (Lei Federal 
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legislações tratam do reconhecimento, salvaguarda, proteção e preservação dos bens materiais 

e imateriais que integram as manifestações da cultura de origem africana e afro-brasileira e de 

suas comunidades. Isto porque possuem formas específicas de organização social e fazem uso 

de lugares e recursos naturais para a reprodução dos seus valores sócio-econômicos e 

culturais, através de técnicas e práticas geradas e transmitidas pela tradição. 

O processo de urbanização da área do chamado miolo de Salvador, vinculado a 

Cajazeiras e adjacências, não atendeu ao que preceituam os ditames legais e não priorizou as 

características do lugar, a memória ancestral e as vivências locais datadas de longos séculos. 

  A Pedra de Xangô, para os terreiros de Cajazeiras e adjacências, é um lugar sagrado. 

É uma das últimas reservas de Mata Atlântica utilizada para as práticas de atos litúrgicos na 

região. É um lugar imerso em experiências espaciais distintas, onde sentimentos individuais e 

coletivos transitam, lutam cotidianamente para manter a tradição, para através da ritualização 

do mito experienciar as suas visões de mundo. 

A Pedra de Xangô e os lugares sagrados do seu entorno merecem ser estudados e 

cartografados, sob uma ótica fenomenológica constitutiva de uma geografia mítica, cultural, 

“resultado do casamento da sociedade com a paisagem”. (SERPA, 2015, p.15) 

Esses estudos possivelmente revelarão “o invisível espacial presente no “visível” de 

cada paisagem, de cada aparição, enquanto “essência””. (SERPA, 2015, p.16) Assim, é 

necessário incorporar aos estudos dos espaços a apropriação sócio-cultural que a comunidade 

faz transformando-a. A junção dessas duas linguagens, além de contribuir para a ampliação da 

noção de cultura do espaço, possibilitará as comunidades se verem no mapa, fortalecendo, 

desse modo, a sua cidadania, a sua luta pela implantação de políticas públicas que garantam a 

preservação do seu patrimônio. 

A configuração dos espaços sagrados coletivos dos territórios afro-brasileiros, para 

além dos espaços internos das comunidades de terreiros, em escala urbana tem sido objeto de 

pesquisas de alguns estudiosos. 

 Sodré (2002, p.23), por exemplo, em O terreiro e a cidade: a forma social negro-

brasileira enfatiza que “A história de uma cidade é a maneira como os habitantes ordenaram 

as suas relações com a terra, o céu, a água e os outros homens. [...]”.   

 O autor continua (2002, p.20): “O terreiro (de candomblé) afigura-se como a forma 

social do negro-brasileira por excelência, porque além da diversidade existencial e cultural 

                                                                                                                                                                                     
nº 10.257  de 10 de julho de 2001) que estabeleceu as normas gerais de Direito Urbanístico e regulou os artigos 

225 e 182 da Constituição Federal e o Novo Código Florestal (art. 3º, II da Lei Federal nº 12.651/2012). 
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que engendra, é um lugar originário de força ou potência social para uma etnia que 

experimenta a cidadania em condições desiguais”. 

 E finaliza (2002, p.20): Essa forma social possibilita a percepção do fenômeno onde 

“o mito, o símbolo e o imaginário de um estilo de vida, com sua atmosfera particular, sua 

multiplicidade numa unidade e seu relacionamento com o espaço” é ritualizado. 

 Rego (2006, p.33), por sua vez, em “Territórios do candomblé: a desterritorialização 

dos terreiros na Região Metropolitana de Salvador, Bahia” constata que, devido aos contínuos 

processos de segregação socioespacial
6
, os terreiros sofrem continuadas perdas de seus 

ambientes internos (áreas privadas) e externos (áreas públicas) enquanto grupos religiosos de 

práticas coletivas, para os “grupos de maior poder de pressão pela apropriação e valorização 

do solo urbano”.  

  Já Correia e Serpa (2001, p.266), no âmbito da pesquisa sobre a “Influência do 

processo de expansão urbana na perda de áreas verdes e no uso das plantas medicinais nos 

terreiros do Curuzu, Salvador”, verificaram que, dos 27 (vinte e sete) templos pesquisados, 

apenas 11(onze) possuíam áreas verdes e que a perda desses espaços deve-se à grande 

expansão que sofreu a cidade a partir de 1960.  

 Os autores acima citados, também, observaram que, a partir dessa década, várias 

comunidades de terreiros do Curuzu “tiveram todo o seu sistema cultural abalado, com a 

perda de grande parte dos elementos sagrados. Precisaram assim buscar em outras localidades 

tais elementos para a manutenção do culto e, também, para garantir a sobrevivência da 

comunidade.”(CORREIA e SERPA, 2001, p.266) 

Consoante Silva ( 2014, p.39-40): 

A segregação socioespacial, processo visível na cidade capitalista, é 

caracterizada pela homogeneização dos grupos sociais em determinadas 

áreas do espaço. Além disso, é uma situação marcada pela influência do 

capital e suas ideologias no desenvolvimento urbano, em que há o comando 

desse produtor, através dos agentes imobiliários. Este último está infiltrado 

no comando do agente maior que é o Estado, construtor, agenciador, 

comprador, gerenciador e legislador do espaço urbano.  

 

 Ramos (2012, p.266), em “Bairros negros: uma lacuna nos estudos urbanísticos: um 

estudo empírico conceitual no bairro de Engenho Velho da Federação – Salvador-Bahia”, 

reporta-se às perdas dos espaços verdes pelas comunidades de terreiros. Afirma a autora: 

                                                           
6
“A segregação socioespacial, processo visível na cidade capitalista, é caracterizada pela homogeneização dos 

grupos sociais em determinadas áreas do espaço. Além disso, é uma situação marcada pela influência do capital 

e suas ideologias no desenvolvimento urbano, em que há o comando desse produtor, através dos agentes 

imobiliários. Este último está infiltrado no comando do agente maior que é o Estado, construtor, agenciador, 

comprador, gerenciador e legislador do espaço urbano”. (SILVA, 2014, p.39-40) 
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[...]moradores antigos recordam da época que os terreiros eram totalmente 

integrados ao bairro, quer dizer, o bairro era a extensão do terreiro: não havia 

cercas, muros ou elementos limitadores de acesso às áreas dos terreiros: o 

limite entre o público-privado e o sagrado e o profano era simbólico. As 

crianças entravam „no quintal‟ do terreiro e pediam aos integrantes das 

comunidades frutas das árvores. Mas, às vezes, as frutas eram roubadas [...] 

 

Ramos (2012, p.266-267) e Rego ressaltam, ainda, que a integração do bairro com os 

terreiros era tão evidente que o Terreiro do Bogum, Casa Branca e o Patiti Obá possuíam uma 

grande extensão de áreas contíguas cujo domínio territorial se cruzava. Esses espaços 

territoriais, ao longo dos anos, foram reduzidos sensivelmente para abrigar moradia e o que 

era outrora extensão do bairro hoje são apenas caminhos.  

 Barros (2014, p.43), autor do livro “A floresta sagrada de Ossaim: o segredo das 

folhas”, afirma: 

 

[...] o exercício de fé nas divindades afro-brasileiras exige uma relação direta 

com o meio ambiente natural. O povo de santo é cada vez mais obrigado a 

deslocar-se para fora dos limites das cidades, à procura de locais e de 

espécies vegetais indispensáveis às suas práticas religiosas [...] Esta situação 

onera a vida material dos adeptos e favorece a implantação de um sistema 

paralelo – o comércio – para aquisição de bens (plantas) que antes estavam à 

disposição em espaços limítrofes ou inclusos nas comunidades. Na maioria 

das vezes, interfere também na vida espiritual dos participantes,ocasionando 

o adiamento e, às vezes, até a eliminação de certos rituais.” 

 

O valor da ancestralidade afro-brasileira, como componente capaz de construir, no 

plano ideológico, os alicerces indispensáveis à identificação diferenciada do mundo, a partir 

de um sistema de valores que lhe é familiar, estimula os negros a empreenderem uma luta 

continuada em defesa do seu espaço social conquistado. (BRAGA, 1992, p.114)  

 Os adeptos das religiões afro-brasileiras, enquanto atores sociais, produtores de 

espaços urbanos, como diria Ramos (2012, p.246), possuem uma afro-consciência espacial 

que lhes permite dialogarem “com os espaços para harmonizar (proteger) o todo (pessoas, 

plantas, animais e objetos)” com o propósito de “promover uma vida terrena em harmonia, em 

constante e recíproca interferência entre os planos terreno e metafísico”. Assim, ao se colocar 

em marcha (figura 3), em prol da Pedra de Xangô, o povo de terreiro de Salvador busca essa 

interação, reproduz a estratégia de luta de seus ancestrais contribuindo, desse modo, “para 

desvendar e resgatar a verdade de eventos que passaram à história como  epifenômenos  de  

menor importância”. (BRAGA, 1992. p.125)  
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O estudo da Pedra de Xangô e seu entorno, a partir da perspectiva cultural afro-

religiosa, faz-se necessário e tem como objetivo propiciar a compreensão das suas 

particularidades, suas diferenças e suas redes próprias de solidariedade (figura 3) a fim de 

possibilitar a construção de políticas públicas que atendam às necessidades das comunidades 

de terreiros e que possa ser futuramente utilizadas como paradigma, ponto de partida para 

outras experiências. 

A questão principal neste trabalho é investigar a importância da Pedra de Xangô 

enquanto lugar sagrado na cidade de Salvador.  O que faz com que tenha um valor cultural 

para a cidade? É importante para quem? Qual o público e agentes sociais que valorizam o 

monumento religioso? Qual a relação da Pedra de Xangô com os demais locais sagrados 

existentes no seu entorno? Quais os usos, rituais, obrigações e oferendas realizadas na Pedra 

de Xangô vinculados ao calendário litúrgico dos terreiros, às grandes festas que acontecem, 

principalmente, no mês de junho e, também, no cotidiano? Como pensar um espaço corrente 

de axé circunscrito à pedra, articulado com uma política mais ampla de preservação? Estes e 

outros questionamentos é o que se pretende dirimir neste projeto.  

 A presente pesquisa elencou os primeiros terreiros em Cajazeiras e adjacências. Ao 

fazer uma análise panorâmica, foi constatado que, nos tempos idos, os terreiros possuíam uma 

grande extensão de terras, muitos espaços verdes e seus rituais geralmente eram realizados no 

interior, no espaço contínuo da casa. 
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Figura 3: VIª Caminhada da Pedra de Xangô 

 

    Foto: Juscelino Pacheco. Acervo: Maria Alice Silva, 2015. 

   

Atualmente, o quadro é desalentador. Mais de 50% (cinquenta por cento)  dos terreiros 

selecionados para pesquisa são pejorativamente considerados “terreiros de laje”, ou seja, 

aqueles que não possuem espaços verdes para a realização dos seus atos litúrgicos. Em 

consequência, têm dificuldade de alimentar o axé, que não é encontrado em quatro paredes, na 

livraria, na prateleira de uma barraca de folhas ou gôndolas de supermercados. É encontrado 

no contato direto com a mãe natureza, ou melhor, é plantado e alimentado nas matas, nos rios, 

nos mares, nas pedras, nas encruzilhadas, nos espaços descontínuos
7
 dos terreiros. 

Como objetivo geral, o projeto investigará a importância da Pedra de Xangô enquanto 

elemento cultural na cidade de Salvador, aglutinador da teia de terreiros de Cajazeiras e 

adjacências, entendendo a pedra como lugar sagrado.  Pretende-se examinar, especificamente, 

a articulação das comunidades de terreiros de Cajazeiras e adjacências na defesa da reserva 

ecológica e, também, as suas dimensões simbólicas, ou seja, o seu mundo vivido e percebido. 

                                                           
7
 Espaços descontínuos – “são considerados territórios descontínuos do candomblé, os ambientes rituais 

complementares àqueles pertencentes à área interna dos terreiros. Seja mata, rio, lago ou até mesmo o mar, que 

ao ser considerado o evocativo do espaço físico, se entende como espaço útil e reservado aos rituais, esclarece 

Duarte (1996), Agbagigan do Terreiro do Bogum”. (REGO, 2006, p.72) 
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 Como objetivos específicos, pretende-se: cartografar os lugares sagrados circunscritos 

à Pedra de Xangô; investigar como a Pedra de Xangô é utilizada: nas festas públicas, dentro 

do calendário litúrgico dos terreiros e no cotidiano; investigar como as manifestações 

culturais e as mobilizações viabilizam, juntamente com as demais táticas de resistência, a 

preservação do monumento Pedra de Xangô. 

Quanto aos aspectos metodológicos, foram realizados seminários e aulas públicas, 

além da realização de pré-testes de entrevistas abertas e semi-estruturadas com moradores, 

lideranças comunitárias, agentes culturais, sacerdotes das religiões de matriz africana de 

Cajazeiras e adjacências
8
. 

Foram utilizadas, ainda, técnicas de observação direta e observação participante nas 

manifestações culturais, a exemplo do Ossé, da Caminhada e do Amalá da Pedra de Xangô, 

bem como nas festas do calendário litúrgico dos terreiros e no cotidiano, tudo com a 

finalidade de familiarização, conhecimento e compreensão do fenômeno. 

Como fontes documentais, foram utilizados: arquivos dos jornais de Salvador com 

notícias da época sobre as intervenções urbanas em Cajazeiras e as mobilizações sociais em 

defesa da Pedra de Xangô; arquivos da CONDER com material cartográfico – projetos 

urbanísticos; legislações: PDDU, Código de Obras e outros marcos legais; levantamento 

cadastral básico dos espaços sagrados, esboços (croquis) e mapas concretos dos rituais 

litúrgicos realizados no território; levantamento fotográfico atual da Pedra de Xangô e demais 

espaços de cultos existentes na área; utilização das fotografias  e apropriação das  imagens das 

práticas religiosas realizados nas proximidades da Pedra de Xangô como recurso narrativo, 

enquanto mensagem antropológica; arquivos dos processos de tombamentos no IPHAN, 

IPAC e FGM; publicações especializadas, textos acadêmicos; entrevistas qualitativas com os 

Babalorixás, Iyalorixás e a alta hierarquia do culto (notadamente os Obás, as Egbomis, as 

Ekedes e as Iyás, Agbás) e outros atores sociais. Foi utilizada a técnica da história oral, 

através de conversas informais prospectivas, entrevistas gravadas e entrevistas filmadas. 

Outras fontes foram utilizadas: bibliografias, filmes, documentários, músicas sobre o tema. 

                                                           
8
. Em outros eventos foram discutidos a temática,  a exemplo do: Seminário Internacional de Línguas Africanas 

– SIALA – UNEB - 2014, com o artigo “Nas trilhas de Xangô: caminho de volta e tradição”; V Congresso 

Baiano de Pesquisadores Negro – UESB – 2015 “Espaços de Matrizes Africana: a Feira do Nordeste de 

Amaralina e a Pedra de Xangô em Cajazeiras;  XIII Encontro Nacional de Ensino de Paisagismo em Escola de 

Arquitetura e Urbanismo no Brasil - 2016 com o tema “ Paisagismo religioso: Parque em Rede Pedra de Xangô” 

etc. 
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 Enquanto ferramenta teórica foi adotada a etnometodologia, corrente epistemológica 

criada por Harold Garfinkel que rompe com o pensamento sociológico tradicional, positivista 

e “propõe ao pesquisador descrever relatando, no sentido da possibilidade de mostrar a 

desigualdade no seu acontecendo, enfatizando as especificidades de um fenômeno em termos 

de suas origens e de sua razão de ser”. (SOUZA; SANTO; PORTO, 1998, p.64) 

A etnometodologia procura compreender a alquimia dos procedimentos cotidianos e 

interagir com eles, interpretando os fenômenos sociais que envolvem as comunidades. 

Utilizamos a sociologia do olhar, sem a pretensão de intervir nas experiências vividas pelos 

pesquisados. Para tanto, a pesquisadora, com diário de bordo, respeitando as regras das 

comunidades, inseriu-se como membro direto da coletividade, participando, até onde lhe foi 

permitido, de atos que forneceram elementos para melhor desvelamento do fenômeno.  

Como referencial téorico recorremos as contribuições filosóficas de alguns autores  

que trabalham com a Fenomenologia, a exemplo de Edmund Husserl,  Merleau Ponty, Gaston 

Bachelard, Eric Dardel, Christian Schulz e outros.  

 Na antropologia da religião e na antropologia cultural dialogamos, respectivamente, 

Com Mircea Elíade e Clifford Geertz. Discutiu-se os conceitos de: mito, rito, símbolo, festas 

por se constituírem ferramentas indispensáveis à compreensão do nosso objeto de estudo.  

 Com base nos estudos afro-brasileiros  de Muniz Sodré, Júlio Braga, Fábio Leite, 

Juana Elbein dos Santos, Sousa Júnior e outros foram abordados alguns conceitos, dentre eles 

os significados de ancestralidade e patrimônio. 

 Através de uma narrativa densa, são demonstrados os caminhos, as trilhas percorridas 

pelas comunidades de terreiros, nas datas festivas, no seu dia a dia, e nos seus calendários 

litúrgicos, nas esferas de poder, para garantir os exercícios de suas práticas religiosas.  

 Nesta empreitada, além da descrição narrativa, optou-se pela aplicação de entrevista 

semi-estruturada, conversas informais, o que permite maior liberdade na formulação de 

perguntas e respostas, mormente quando se trata de inquirição da subjetividade, além de 

facilitar a revelação de aspectos de suma importância para a aferição dos sentimentos e 

valores do entrevistado. 

 A escolha da metodologia de amostra por cotas direcionadas é a forma mais adequada 

e usual de amostragem não probabilística, vez que considera inúmeras características da 

população pesquisada. No caso em epígrafe, as variáveis utilizadas foram as explicitadas na 

seleção das comunidades de terreiros localizadas em Cajazeiras e proximidades. 
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 A ideia de amostragem por cotas sugere que os pesquisados são representativos em 

termos de características e, também, poderão ser representativos em termos da informação 

procurada pela pesquisa. Selecionados os terreiros, por possuírem as características relevantes 

da população em estudo, estipulou-se, ainda, um número de cotas no total de seis 

comunidades.  

 A cidade de Salvador sempre foi concebida e projetada de uma forma segregacionista, 

pensando-se no capital, no objeto, depois na relação desse objeto com os atores sociais. As 

conjunturas, as perspectivas, os processos existenciais não são respeitados. O dia-a-dia dos 

moradores, suas práticas, seus costumes são relegados a segundo plano. A cidade que deveria 

ser um lugar acolhedor, abrigo de todas as vivências, culturas e tramas, torna-se elemento 

desagregador das múltiplas redes que dão vida ao espaço. 

 Para contrapor essa realidade, surgem as redes de terreiros como uma construção 

social, política que sempre utilizou a sua história e seus saberes para garantir a preservação 

dos seus valores culturais. 

Através dos agenciamentos do povo-de-santo, múltiplas redes foram constituídas em 

defesa da Pedra de Xangô e, para dar suporte à pesquisa, foram escolhidas seis comunidades 

de terreiros. 

 Os terreiros de candomblé selecionados obedeceram aos seguintes critérios: I - 

comunidades de terreiros localizadas em Cajazeiras e adjacências; II - comunidades de 

terreiros com grande extensão de áreas verdes que, mesmo assim, reconhecem o espaço 

sagrado Pedra de Xangô; III - comunidades de terreiros que não possuem espaços verdes para 

a realização dos seus atos litúrgicos e que utilizam o espaço da Pedra Sagrada; IV - 

comunidades de terreiros organizadoras de eventos anuais em defesa da Pedra de Xangô; V - 

comunidades de terreiros localizadas nas proximidades do rochedo.  

Dos terreiros pesquisados apenas um possui espaço verde apropriado para a realização 

dos cultos. Os demais não dispõem de espaços contínuos e necessitam dos espaços 

descontínuos (espaços públicos) para a realização de seus rituais. Os selecionados são: Ilê 

Axé Tumbi Odé Oji, Mutalombo Yê Kaiongo, Ilê Axé Odé Toke Ji Lodem, Ilê Axé Oxalufã, 

Ilê Axé Obá Baba Séré, e o Ilê Axé Tomim Kiosise e Ayo. 

O trabalho de pesquisa foi estruturado em cinco capítulos, além da introdução e 

considerações finais. No primeiro capítulo, “Cajazeiras uma cidade dentro da cidade”, 

apresentamos os bairros de Cajazeiras e o histórico de sua ocupação. É dividida em três sub-

capítulos: 1.1 - O bairro de Cajazeiras em tempos idos, os seus primeiros moradores; 1.2 - 
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Comunidades de terreiros e a evolução urbana de Cajazeiras; 1.3 - O fato dramático: a 

construção da Avenida Assis Valente e a primeira lavagem da Pedra de Xangô. 

 No segundo capítulo, “Pedra: Otá no contexto da diáspora africana”, demonstramos 

em cinco sub-capítulos a simbologia do elemento pedra enquanto palco de manifestação do 

sagrado. 2.1 - A pedra na cosmovisão africana; 2.2 - A pedra na cosmovisão afro-brasileira; 

2.3 - A Pedra no candomblé; 2.4 - A pedra e a sua relação simbólica com o orixá Xangô; 2.5 -

Pedra de Xangô em Cajazeiras: lugar sagrado. 

 No terceiro capítulo, “Rituais dos terreiros de candomblés de Cajazeiras e sua relação 

com a Pedra de Xangô”, investigamos em cinco sub-capítulos os rituais de comunidades 

terreiros de Cajazeiras relacionados ao orixá Xangô: 3.1 - Ilê Axé Tumbi Odé Oji: Fogueira 

de Xangô; 3.2 - Ilê Axé Odé Toke Ji Lodem: Fogueira de Xangô; 3.3 - Ilê Axé  Oxalufã: Festa 

de Xangô; 3.4 - Ilê Axé Obá Baba Séré: A cerimônia religiosa e o Amalá da Pedra de Xangô. 

3.5 - Espaço mato no terreiro Mutalombo Yê Kaiongo; 

 No quarto capítulo, “Tecendo redes de resistências”, abordamos em três sub-capítulos 

os seguintes assuntos: 4.1 - O ato político Caminhada da Pedra de Xangô; 4.2 - O Fórum 

Permanente em Defesa da Pedra de Xangô; 4.3 - Apa Municipal Vale do Assis Valente e o 

Parque em Rede Pedra de Xangô. 

No quinto capítulo, “Pedra de Xangô na encruzilhada da diáspora”, em três sub-

capítulos discorremos sobre: 5.1 - Mais um drama: a festa durou pouco; 5.2 - O processo de 

tombamento municipal da Pedra de Xangô; 5.3 - A visita do Alafin de Oyó Adeyemi III à 

Pedra de Xangô de Cajazeiras. 

Compõem, ainda, a dissertação, os apêndices e anexos. Conforme a NBR 14724, da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2011, o “anexo é um texto ou documento de 

caráter opcional que serve de fundamentação, comprovação e ilustração”. Não estipula  limite 

para a sua apresentação num trabalho acadêmico, nem determina qual a ordem específica de 

apresentação. Assim, com vistas a facilitar consultas, os documentos estão selecionados por 

ordem cronológica de expedição. 
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2  CAJAZEIRAS UMA CIDADE DENTRO DA CIDADE 

 

Neste capítulo, é traçado breve histórico sobre Cajazeiras. As vivências, a descrição 

temporal do lugar, propiciarão um melhor entendimento da ocupação e povoamento do bairro, 

dos danos trazidos com o desenvolvimento urbano e das tensões e conflitos existentes  

envolvendo a Pedra de Xangô. 

 As relações raciais grafam o espaço, produzem geo-grafias  [...] elas podem ser  

duradoras, perenes e conservam referências de lugares que  remetem a outras temporalidades 

de um passado (próximo ou distante) ou de fenômenos que se estendem até o presente. 

(SANTOS, 2012, p.60).  

A transição de espaço rural para espaço urbano, a formação do Complexo 

Habitacional Cajazeiras produziu perdas, como: espaços culturais, costumes, dentre outros 

bens patrimoniais que foram desqualificados ou destruídos. 

 Santos ( 2012, p.62) denomina esse fenômeno “de segregação socioespacial que tem 

na dimensão racial (entrecruzada com uma série de outros princípios de hierarquização) um 

elemento crucial para a reprodução de uma sociedade marcada pelas desigualdades.”  

Mas nem tudo são perdas. “Passado e presente se articulam”. (SANTOS, 2012, p,64)  

Deste modo, neste capítulo,  examinamos as perdas e os ganhos,  assim como de que forma as 

comunidades de terreiros, os moradores de Cajazeiras e adjacências imprimiram suas marcas 

espaciais no bairro.  

As espacialidades de algumas práticas religiosas afro-brasileiras, que 

incluem não apenas os locais de cultos, mas também aqueles onde são 

realizadas coletas, oferendas, manifestações, entre outros lugares 

sacralizados, nos mostram resistências de forma de relações com a natureza 

mesmo em espaços dominados e transformados pela emergência do meio 

técnico-científico-informacional, sobretudo as grandes cidades cuja 

materialidade é quase exclusivamente composta por objetos técnicos. 

(SANTOS, 2012, p.64). 

           

Muitas foram as batalhas empreendidas. Estas são descritas pelos mais velhos que 

procuram ressignificar a história, produzir legado, manter, reconstruir ou criar novas 

espacialidades. Por isso iniciamos contando em verso e prosa a saga dos negros escravizados 

rumo à Pedra do Buraco da Onça hoje mais conhecida como Pedra de Xangô. 
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2.1 O BAIRRO DE CAJAZEIRAS EM TEMPOS IDOS 

 

As mãos agitadas tiravam da frente, com ágil reflexo, os galhos das árvores e 

arbustos. O suor escorria em seus corpos negros. Ofegavam. Olhos 

vermelhos, veias do rosto alteradas e pernas ditavam o ritmo frenético da 

corrida. Eles só queriam chegar à Pedra do Buraco da Onça – a hoje 

rebatizada Pedra de Xangô -, o refúgio mais seguro naquelas ocasiões [...] 

Eles corriam ainda mais rápido, as escoriações na pele deixadas pelos 

espinhos das plantas não os incomodavam. Chegar à Pedra de Xangô era o 

que importava, lá não seriam capturados
9
 [...] (FREITAS, FRUTUÔSO, 

GOMES, 2013, p.6). 

 

O texto acima transcrito é um fragmento da reportagem nº1 de uma série especial 

sobre a Estrada Velha do Aeroporto (EVA) ou Avenida Aliomar Baleeiro, do livro “Histórias 

de Eva – outra vez o toque de recolher na Pedra do Buraco da Onça”, que faz menção à 

“Pedra de Xangô e à saga épica do quilombo Orobu na Bahia”. A ideia de que a Pedra de 

Xangô foi local de um quilombo está cada vez mais recorrente no imaginário popular, 

enquanto discurso de resistência no contexto da luta para a sua preservação como lugar de 

memória afro-brasileira. 

Não é nosso propósito o posicionamento a favor ou contra a versão acima reproduzida 

e outras de que tratamos no decorrer do texto. O que pretendemos argumentar é que, apesar de 

a literatura e os documentos históricos não afirmarem, com exatidão, que o lugar onde está 

localizada a Pedra de Xangô teria sido quilombo, supõe-se terem existido práticas religiosas 

africanas e indígenas na área.  

 Consubstanciada  na  tradição oral, a Associação Pássaros das Águas (2014) requereu 

o tombamento municipal da Pedra de Xangô, sob a alegação de que o monumento está  

“encravado dentro de um rio, possui uma passagem subterrânea que era utilizada pelos 

escravizados para enganar os feitores e capitães do mato. Rota de fuga, esconderijo, a pedra 

de Xangô era uma espécie de portal da liberdade, símbolo de resistência, santuário sagrado.” ( 

FUNDAÇÃO GREGÓRIO DE MATTOS,  2016, p.12). 

A Associação Brasileira de Preservação da Cultura Afro-Ameríndia – AFA, por sua 

vez,  na mesma época, também solicitou a salvaguarda municipal da “Pedra Sagrada do antigo 

Quilombo do Buraco do Tatu”, alegando  em síntese que: 

 

                                                           
9
 Disponível em: http://bahianalupa.com.br/a-pedra-de-xango-e-a-saga-epica-do-quilombo-orobu-na-

bahia/. Acesso  em 23 de set. 2015. 

 

http://bahianalupa.com.br/a-pedra-de-xango-e-a-saga-epica-do-quilombo-orobu-na-bahia/
http://bahianalupa.com.br/a-pedra-de-xango-e-a-saga-epica-do-quilombo-orobu-na-bahia/
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Segundo registros, o Quilombo existiu naquela área durante 25 anos, local 

onde também habitavam índios, que utilizavam “a passagem” entre as duas 

pedras, sendo seguidos por negros escravizados em fuga, que ao passarem 

pela fenda (assim diz a história) não mais voltavam para o cativeiro. 

Conquistando então a liberdade, passaram a cultuar as nossas Divindades 

Nkisi, Órisá, Vodun e os caboclos, na formação rochosa que ali se encontra, 

mais conhecida “como Pedra de Xangô”, considerada “Patrimônio Sagrado” 

para o Povo de Axé. .” ( FUNDAÇÃO GREGÓRIO DE MATTOS,  2016, 

p.1). 

 

A Câmara Municipal de Salvador, em 07 de janeiro de 2015,  atendendo ao projeto de 

indicação de nº259/2014 de autoria do vereador Silvio Humberto (ANEXO V) encaminhou 

autógrafo da Indicação nº5090/2014 ao prefeito da cidade e à FGM sugerindo o ato 

administrativo  de tombamento efetivo da Pedra de Xangô e, ainda,  a designação de  efetivo 

da guarda municipal para garantir a segurança do patrimônio (( FUNDAÇÃO GREGÓRIO DE 

MATTOS, 2016, p.41). 

Sobre a importância histórica do lugar, o livro “Caminho das Águas em Salvador: 

bacias hidrográficas, bairros e fontes”, ao descrever a historia do bairro Fazenda Grande I, 

menciona o seguinte: 

 

Neste bairro existe um local chamado de Pedra da Onça, área pertencente ao 

antigo Quilombo do Buraco do Tatu. Conta a lenda que lá existia uma pedra, 

utilizada como passagem e esconderijo dos escravos perseguidos, através da 

qual se conseguia escapar da perseguição dos feitores. (SANTOS et al, 2010, 

p.328). 

 

Quilombo, morada dos índios Tupinambás são expressões utilizadas pelas 

comunidades de terreiros e moradores da região de Cajazeiras e de Salvador ao se referir à 

Pedra de Xangô, Pedra do Buraco do Tatu ou Pedra da Onça.  A suposta prática de oferendas 

para caboclos
10

 ou encantados
11

no local, bem como a famosa pajelança
12

, deve-se à provável 

permanência dos índios. Observam-se nas falas que o rochedo possui vários nomes. Quanto à 

sua origem, os discursos têm um ponto comum, ou seja, que o local teria sido um quilombo. 

                                                           
10

 ENCANTADOS – energia pura normalmente ligada aos índios nativos do Brasil que foram os primeiros 

ancestrais das religiões de matrizes africanas quando do processo de acolhimento e troca de informações entre os 

mesmos em terras brasileiras. Essa energia é de uma leveza tamanha que é possível o transe em pessoas iniciadas 

com todos os rituais africanos. Simboliza normalmente a energia das matas e florestas existentes no Brasil. 

(SANTOS, 2010, p.9). 
11

CABOCLOS – donos da terra, das matas das florestas [...] É tido como um encanto das matas e florestas, 

podendo ser cultuado dentro de suas próprias especificidades culturais dentro dos Candomblés de origem banto. 

(SANTOS, 2010, p.90). 
12

PAJELANÇA – ritual místico realizado por um pajé indígena com o objetivo de curar, prever o futuro, etc. 

Disponível em: <http://www.dicionarioinformal.com.br/pajelan%C3%A7a>. Acesso em 01 de set. 2015. 

 

http://www.dicionarioinformal.com.br/pajelan%C3%A7a
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Tais versões não podem ser descartadas abruptamente sem uma análise acurada dos fatos. É 

necessário procurar entender o contexto histórico, os fluxos e refluxos, os registros oficiais, a 

memória, a voz do passado, a tradição. 

O Brasil teve 354 anos de regime escravocrata e, ao longo desse período, mais de 

cinco milhões de negros foram trazidos do continente africano para serem escravizados. Eles 

não aceitaram pacificamente a ordem escravocrata. Faziam levantes, rebeliões na capital e no 

interior. Levando insegurança para os seus senhores, fugiam para regiões bem escondidas e 

fortificadas no meio das matas, conhecidas como quilombos.  (REIS, 2003, p.70). 

A diáspora forçada arrancou do continente africano negros de várias nações e etnias. 

Na Bahia, segundo Verger, o tráfico dos escravos foi dividido em quatro períodos: I - Ciclo da 

Guiné – costa oeste da África – ao norte da linha Equador durante a segunda metade século 

XVI; II - Ciclo de Angola e do Congo, isto no século XVII; III -  Ciclo da Costa da Mina  nos 

três primeiros quartos do século XVIII; IV - Ciclo da Baía Benin entre 1770 e 1850, incluindo 

aí a fase da ilegalidade, ou seja, o tráfico clandestino.(VERGER, 2002, p.27).  

Salvador foi a primeira capital do Brasil (1549). A cidade oficial ocupava inicialmente 

uma pequena parte do seu território atual. A expansão da cidade atendeu ao critério de 

localização do sítio, projetada a partir de uma ótica defensiva: no alto de uma escarpa, o que 

dificultava a ligação com o porto, surgindo, desse modo, uma primeira oposição: Cidade Alta/ 

Cidade Baixa. Na área específica do nosso interesse, a Freguesia (de Pirajá), havia uma aldeia 

tupinambá. (VASCONCELOS, 2002, p.47). 

 No que tange à existência de aldeia tupinambá, Serpa (SERPA, 1996, p.178), no 

artigo “Ponto convergente de utopias e culturas: O Parque de São Bartolomeu,” ratifica as 

palavras de Vasconcelos: 

 

Os primeiros habitantes e usuários do Parque São Bartolomeu (freguesia de 

Pirajá) foram os índios Tupinambás – umas das tribos pertencentes ao grupo 

Tupi-guarani que, no século XVI povoavam todo o país com seus um milhão 

de habitantes [...] A beleza especial do lugar, com suas cachoeiras, florestas, 

pântanos e morros e, principalmente, a fartura de recursos naturais que 

propiciavam a pesca e a caça fartas, parecem ter exercido um fascínio e um 

poder de persuasão irresistível nos Tupinambás, que aqui fincaram raízes e 

fundaram uma grande aldeia, renunciando assim à sua vida tradicionalmente 

nômade. Aqui parece ter encontrado a correspondência concreta para seus 

mitos que preconizavam a existência de uma terra prometida. Grifo nosso. 
(SERPA, 1996, p.178). 

 

As relações com os autóctones não eram pacíficas e se acirraram no governo de Mem 

de Sá. Houve muitos “conflitos entre portugueses e ameríndios, as violentas repressões às 
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aldeias autônomas que não queriam ser dominadas nem perder os seus „territórios 

tradicionais‟”. (PARAÍSO, 2003, p.142). 

Consolida-se a dominação das aldeias indígenas no entorno da cidade e da Baía de 

cidade, migraram para a zona rural, para além do Rio Joanes
13

 (PARAÍSO, 2003, p.144). 

Assim, desterritorializados
14

,os índios saem em busca da conquista de terras mais distantes da 

capital. 

No século XIX, o Conde da Ponte, governador da Bahia, em carta dirigida a Portugal 

(1807), já mencionava que os subúrbios da capital eram cercados de inúmeros ajuntamentos
15

 

onde negros fugidios se reuniam e, com absoluta liberdade, organizavam rebeliões, dançavam 

com vestuários suntuosos, preparavam remédios à base de ervas, benziam, oravam, folgavam, 

comiam e regalavam com a mais acintosa ofensa a todos os direitos, leis e ordens públicas. 

(REIS, 2003, p.70).  

Eles preservavam suas tradições, crenças, falavam seus dialetos, guardando, assim, o 

conceito de si e do mundo, sua identidade e a fé nos seus deuses e ancestrais. Tais práticas, 

sem sombra de dúvida, eram ainda mais perceptíveis nos quilombos, cujos moradores viviam 

afastados da influência do colonizador, podendo seguir seus costumes sem se preocupar com 

a represália de padres ou de senhores. 

“Os documentos, variados e bastantes díspares que mencionam as atividades dos 

escravos foragidos no Brasil pouco revelam sobre a organização social e política dessas 

comunidades”. (SCHWARTZ, 2001, p.235). 

 Os dois principais quilombos estudados pela historiografia oficial, nas cercanias do 

município de Salvador, na Bahia, foram o Quilombo do Urubu, entre Pirajá e o Cabula, e o 

Quilombo do Buraco do Tatu no bairro de Itapuã - Ipitanga. 

                                                           
13

Paraíso elenca “as aldeias e aldeamentos localizados no entorno da baía de Todos os Santos em 1556: entre o 

Porto da Barra e a Graça existiam várias; Rio Vermelho Morro do Conselho, duas; entre Brotas e o Cabula 

cinco; entre Itapuãe São Caetano várias; entre Salvador e a Rótula do Abacaxi  sete; Calçada uma; Itapagipe 

uma; entre São Lourenço e Santo Antônio três. [...] Há ainda outras indicações acerca de aldeias e aldeamentos; 

vejamos: São Sebastião do Passé uma; Rio Paraguaçu cento e sessenta; Rio Joanes várias [...].”(PARAÍSO, 

2003, p. 143-153).   
14

Desterritorialização – ato ou efeito de desterritorializar; anular ou reduzir os limites territoriais. 

“Desterritorializar uma etnia é a melhor maneira de vê-la desaparecer para se fundir num magma sociológica, 

como ocorre com as favelas do Terceiro Mundo ou de outros locais. Nesses lugares de aculturação e de 

desenraizamento, o único meio de sobrevivência que resta a um grupo é constituir um novo território, por ínfimo 

que ele seja, e, se isso não for possível, recriar um, num outro lugar, no sonho e no mito [...]” 

(BONNEMAISON, 2012, p. 291). 
15

A cidade de Salvador era cercada de quilombos móveis, abatidos aqui para reaparecerem adiante. Eles 

funcionavam ora como estações de repouso, ora como verdadeira base militar, ora como centro de convivência 

africana – local para celebração das crenças e rituais. (REIS, 2003, p.70).  
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Segundo o historiador Passos (1996, p.27), autor do livro Terra de Quilombos, o 

Quilombo do Urubu localizava-se nas imediações da lagoa do Orobu, em Cajazeiras, na 

cidade de Salvador-Bahia. Com estrutura baseada no culto aos ancestrais africanos (orixás, 

voduns e inquices), os negros escravizados reuniam-se na casa de candomblé dirigida por 

Antônio de Tal, que recebia negros forriados de diversas localidades de Salvador, a exemplo 

dos bairros de São Caetano, Misericórdia, Queimadinho. O autor prossegue afirmando que 

existem hipóteses de que o Candomblé do Orobu tenha sido o atual candomblé do Bate-Folha 

da nação Congo-Angola. Afirma, também, que mapas da cidade do Salvador de 1831 e 1837 

já registravam este terreiro e que, caso prospere essa versão, o candomblé do Bate-Folha seria 

o mais antigo do Brasil. 

 O Quilombo do Urubu era um desses locais da periferia de Salvador que se misturava 

com o candomblé
16

. O nome do lugar estaria relacionado à presença de um ou mais templos 

africanos em que os urubus abundavam, atraídos pelos restos de animais sacrificados a deuses 

e ancestrais africanos. Os hábitos dessas aves estão inclusos na mitologia iorubá, à qual 

compete conduzir as oferendas dos devotos a seu destino. (REIS, 2003, p.103). 

No Quilombo do Urubu ou floresta do Urubu, atual Parque São Bartolomeu, os negros 

fugidios eram autônomos e independentes. Lá de tudo se plantava não só para o consumo 

interno, mas, também, para a comercialização e troca com aldeias próximas. (SERPA, 1996, 

p.179). 

Em 1826, um levante deflagrado por escravos fugidos reunidos inicialmente em 

Cajazeiras, no distrito de Pirajá, deu origem à Revolta do Urubu. Os lavradores tiveram carne 

e farinha de mandioca roubada. Várias casas no entorno foram saqueadas, três capitães do 

mato encontraram a morte com seus corpos mutilados. Em seguida, os rebeldes rumaram para 

o sítio do Urubu, no Cabula onde, após um breve enfrentamento, foram contidos pelas forças 

legais.  (REIS, 2003, p. 100-102).  

 

Segundo Passos (1996, p.27): 

 

O combate entre as tropas do governo (Batalhão Pirajá) e os quilombos do 

candomblé do Orobu aconteceu no dia 17 de dezembro de 1826, quando os 

negros foram acusados de cometerem assassinatos, roubos, incêndios de 

casas e raptos de uma menina branca. Os quilombolas estavam armados de 

                                                           
16

. Candomblé -“Candomblé palavra que é oriunda da língua Banto Quicongo, originalmente CANDOMBE, que 

significa lugar de oração ou de adoração às suas divindades e que em nossos dias é a palavra que define os cultos 

aos Nkisi, Orixás e Voduns”. (SANTOS, 2010, p.70). 
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arcos e flechas, facões, foices, espadas antigas, lazarinas e lanças. O ataque 

estava programado para o dia 24 de dezembro, véspera do natal, com o apoio 

dos negros nagôs e escravizados do recôncavo, tendo finalidade de matarem 

todos os brancos da cidade.  No confronto do dia 17 os quilombos saíram do 

mato gritando: Mata branco: Viva negro! A luta foi violenta e as tropas do 

governo usaram armas de fogo, fazendo com que os quilombolas recuassem, 

ficando apenas a negra Zeferina lutando de arco e flecha até ser presa. Com a 

derrota dos quilombolas se iniciou uma violenta perseguição policial contra 

os negros da região, sendo realizadas diversas prisões
17

 e destruição dos 

objetos de culto. 

 

Consoante depoimento de um sargento: 

 

[...] se achou várias coisas de danças de preto‟ [...] Entre os objetos rituais 

confiscados havia búzios (ou „conchas‟), chocalhos, atabaques, estatuetas de 

„vacas pintadas de encarnado‟ e „um chapéu encarnado com três plumas‟. Os 

panos, torsos e varinhas encontrados eram também pintados 

predominantemente de vermelho, o que podia indicar o culto de Xangô. 

(REIS, 2003, p.102). 

 

O Quilombo Buraco do Tatu, localizado a leste-nordeste da cidade de Salvador, 

próximo à atual praia de Itapuã - Ipitanga, teve início em 1743 e foi destruído, quase vinte 

anos depois, em 02 de setembro de 1763. Era um mocambo bem estruturado, possuía um 

sistema de defesa militar engenhosamente definido.  Inúmeras trilhas falsas e armadilhas eram 

utilizadas para confundir as expedições reescravizadoras e facilitar a fuga durante os ataques. 

(SCHWARTZ, 2001, p.235). 

As descrições militares da campanha e uma planta desenhada pela tropa de ataque 

possibilitam diversas deduções sobre a vida interna do quilombo do Buraco do Tatu.  Como 

pode ser observado (figura 4), o quilombo era bem estruturado, disposto em plano linear, de 

seis fileiras de casas. Dividido por uma grande rua central, o quilombo possuía 32 unidades 

residenciais retangulares e era habitado por aproximadamente 65 adultos, o que leva supor 

que essas unidades eram casas e não cortiços (SCHWARTZ, 2001, p. 237). 

 

O Quilombo do Buraco do Tatu foi um exemplar modelo de comunidades 

quilombolas. Constituídas de apenas cem habitantes, localizadas nas cercanias populacionais, 

seus membros não exerciam atividades econômicas, nem agrícolas, apenas cultivavam ervas, 

viviam à custa dos vizinhos, extorquindo alimentos a título de tributos. Complementavam a 

                                                           
17

A cidade de Salvador era cercada de quilombos móveis, abatidos aqui para reaparecerem adiante. Eles 

funcionavam ora como estações de repouso, ora como verdadeira base militar, ora como centro de convivência 

africana – local para celebração das crenças e rituais. (REIS, 2003, p.70).  
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dieta com peixe, por estarem localizadas numa área litorânea. Politicamente, o quilombo 

possuía dois caudilhos ou dois capitães. Antônio de Sousa era o responsável pela guerra e 

considerado o segundo no comando; o outro, Theodoro, era responsável pela administração 

do quilombo. Cultuavam suas crenças, mas sua religião é desconhecida. Dos membros da 

comunidade foram citados dois feiticeiros. A tradição reporta-se às mulheres líderes da 

cultura iorubá, mas a existência deste mocambo (1743-1763) antecede à chegada em grande 

escala dos nagôs que começou no início do século XIX e ficou mais forte a partir dos anos 

1820. (SCHWARTZ, 2001, p. 240-242). 

 

Figura 4: Planta do Buraco do Tatu em Itapuã, no livro África e Brasil africano, século XVIII. 

 

         Fonte: Jornal A TARDE
18

 

A figura 4 é a representação gráfica espacial do Quilombo do Buraco do Tatu – século 

XVIII – hoje região metropolitana de Salvador – mais precisamente em Ipitanga. Rafael dos 

Anjos faz a interpretação espacial do lugar, descrevendo detalhadamente  todos os espaços.  

Por exemplo, a letra A na figura representa uma estrada falsa coberta de estrepes (provável 

porta de entrada do quilombo); a letra B - casas do arraial (habitação dos moradores dos 

                                                           
18

 Disponível em:  <http://mundoafro.atarde.uol.com.br/tag/buraco-do-tatu/#sthash.5NMrM5np.dpuf.> Acesso 

em  23 de set. 2015. 

 

 

http://mundoafro.atarde.uol.com.br/tag/buraco-do-tatu/#sthash.5NMrM5np.dpuf
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quilombos); A letra C - pinguela levadiça utilizada durante o dia. À noite as tiravam, com a 

finalidade de restringir o acesso.  Os quilombos se constituíam em uma verdadeira fortaleza, 

estado étnicos  milimetricamente organizados. (ANJOS, 2009, p.62). 

 

A cartografia de quilombos revela movimentos e sentimentos nobres, como 

por exemplo: resistência, comunidade, recriação, luta, territorialidade étnica, 

grupo, ancestralidade, preservação, vida, descendência, raízes, união, 

harmonia, proteção, liberdade e força. (ANJOS, 2009, p.57). 

 

Scwartzh, ainda, dá notícia de uma grande revolta que explodiu em fevereiro de 1814, 

ao norte dos limites urbanos de Salvador, nas armações de pesca de baleia em Itapuã.  Um 

grupo de 250 rebeldes, aparentemente liderados por um haussá, reunidos em um quilombo 

próximo, atacaram Itapuã, incendiaram as armações, mais de cem casas, mataram entre 

cinquenta a cem pessoas e tentaram sublevar e recrutar mais escravizados. (SCHWARTZ, 

2001, p.380). 

Núbia Nascimento19 narra a história de Cajazeiras. Ao ser entrevistada afirmou que: 

[...] aquelas terras eram devolutas ao Rei da Coroa Portuguesa e entre Itapuã 

e Cajazeiras existiu o Quilombo do Buraco do Tatu, onde fica a Pedra de 

Xangô. Era uma mata fechada banhada pelo Rio Ipitanga com vários 

grotões. Conheci a  Pedra  na  década de 1980, ao descer uma trilha, onde a 

água corria como uma cachoeira e era doce. Parecia que estava num safari 

em África, era tudo verdinho.   

 

 Ao jornalista Agnes Mariano do diário Correio da Bahia, na matéria intitulada 

“Bairros antigos de Salvador sediaram quilombos importantes: territórios culturais negros 

sobrevivem e guardam tradições”, Núbia Nascimento20
 relatou: 

[...] a pedra, que possui um vão, era usada como passagem e esconderijo 

pelos quilombolas, quando perseguidos. Ainda é possível encontrar em 

Cajazeiras a exuberância da mata que protegia os quilombolas. Toda a área 

que vai do subúrbio a Itapuã, passando por Cajazeiras, era considerada tão 

valiosa que foi durante muito tempo preservada da ocupação, reservada para 

o rei D. João VI, que designava fidalgos para apenas administrá-la. Como se 

trata de uma região muito grande, aos poucos a área foi sendo desmembrada, 

doada a famílias importantes. O bairro de Cajazeiras, como o conhecemos 

hoje, só surgiu com a construção dos primeiros conjuntos habitacionais, há 

apenas 17 anos. (MARIANO, 2000, p.7) 

                                                           
19

 Entrevista concedida por Núbia Nascimento, moradora da Fazenda Grande II em 2014, à pesquisadora. 

 
20

 Entrevista concedida por Núbia Nascimento ao jornalista Agnes Mariano, na matéria “Bairros antigos de 

Salvador sediaram quilombos importantes: territórios culturais negros sobrevivem e guardam tradições”, 

publicada no Correio da Bahia em 7 de maio 2000, p.7 
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Mascarenhas (2005, p.2) registra que, de acordo com os historiadores, nos documentos 

não há referência direta sobre a utilização da pedra como esconderijo ou passagem. No 

entanto, de acordo com José Reis, existe a possibilidade de se tratar de uma área pertencente 

ao Buraco do Tatu. “Acho que é uma oportunidade para fazer uma prospecção arqueológica. 

Acredito que um quilombo que durou 20 anos pode ter deixado algum traço interessante e 

valioso” [...] 

Com relação à suposta existência de quilombos na localidade de Cajazeiras, constitui 

indício de provas a serem melhor investigadas uma Carta de Alforria concedida a título 

gratuito e imediato pelo senhor José Ferreira Matos, em Cajazeiras, à mulata Delfina, filha da 

sua escrava Anna, registrada no Livro de Notas de nº237, folhas 135 v e 136 do Arquivo 

Público da Bahia, expedida em 15 de fevereiro de 1825, e registrada no tabelião Manoel Pinto 

da Cunha, em Salvador, em 13 de março de 1832
21

. 

Segundo Lisa Earl Castilho, a carta de alforria não dá detalhes como o nome da 

fazenda, mas pode evidenciar a existência de escravos na localidade, podendo-se, também,  

inferir que havia engenhos. Por isso, é precipitado concluir que a palavra Cajazeiras 

mencionada na carta de alforria corresponda definitivamente à mesma da presente pesquisa.  

Ainda sobre o assunto, a pesquisadora relata que realizou busca na Hemeroteca Digital de 

jornais antigos da Biblioteca Nacional à procura de registro da região de Cajazeiras em 

Salvador, mas nada foi encontrado. Contudo, parece que havia ou há um local.  No interior, 

próximo à cidade Coração de Maria, existe um lugar com esse nome, além de uma roça perto 

de Nazareth das Farinhas (jornal Correio Mercantil, em 9 de dezembro de 1839). Havia ainda 

cidades com esse nome no Piauí e no Ceará.  

 

Amaral, citado por Vasconcelos, e outros autores aqui mencionados falam da 

existência de um lugarejo chamado Cajazeiro, pertencente à Freguesia de Pirajá, na capital. É 

provável, portanto, que estejamos discorrendo sobre o mesmo lugar. Soma-se a essa 

possibilidade o fato de que os quilombos, na busca de proteção, eram móveis, não possuindo 

uma área delimitada. 

Enfim não foram trazidas provas concretas que confirmem os relatos orais que 

relacionam a Pedra de Xangô a um local de remanescentes de quilombos. Podemos afirmar, 

                                                           
21

.  Informações  fornecidas  por Lisa Earl Castilho a pesquisadora em 2016. 
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no entanto, que Cajazeiras e adjacências constituíam uma área tipicamente rural composta de 

velhas fazendas agrícolas. O bairro foi oficialmente criado em 20 de outubro de 1975, pelo 

decreto nº 24.922, que culminou com a desapropriação das fazendas União, Cajazeiras, 

Jaguaripe de Cima ou Fazenda Grande e Chácara Nogueira.  

A configuração espacial de Cajazeiras faz divisas com Pirájá
22

, Cabula, Itapuã, 

Aeroporto. Na década de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, foi construídaa a Estrada 

Velha do Aeroporto (EVA), atual Avenida Aliomar Baleeiro com a finalidade de interligar a 

base aérea (Aeroporto) à base naval (São Tomé de Paripe). A avenida com aproximadamente 

20 km de extensão liga o bairro de Pirajá ao bairro de Muçurunga, próximo ao Aeroporto 

Deputado Luis Eduardo Magalhães, dois logradouros considerados importantes para o 

armazenamento e escoamento de produtos bélicos.
23

 

Ora, se em meados de 1940 Cajazeiras já era considerada uma via direta para chegar 

ao outro lado da cidade, nas insurreições negras, é bem provável que os escravizados 

utilizavam a mesma rota para chegar ao Quilombo do Urubu ou ao Quilombo do Buraco do 

Tatu. 

Os povos africanos e seus descendentes eram detentores de uma forte cultura 

espacial, fato facilmente reconhecido pelas localizações de difícil acesso 

escolhidos para a implantação dos quilombos. A organização territorial do 

quilombo dependia da localização geográfica estratégica, em regiões de 

topografia acidentada, como chapadas e serras, ou vales florestados e férteis 

com sistemas de vigilâncias nas áreas mais altas. Além disso, prezavam a 

qualidade  das  terras para a agricultura e pecuária, a qualidade da água dos 

rios e as facilidades para caça e pesca. (ANJOS, 2006, p.49). 

 

Tem-se notícia de que, outrora, a Pedra de Xangô era cercada de cumeadas, grotões 

encostas, fundo de vales e extensas florestas. Por ser um local afastado e dar acesso a regiões 

distintas, favorecia a organização de insurreições, pelo o que se presume ter sido palco de 

resistência. Perdidos nas matas, no alto das serras, os quilombolas podem ter construído 

mocambos para se abrigarem, além de trilhas falsas e armadilhas com o objetivo de 

                                                           
22

 “O nome Pirajá significa na língua tup – pira-ya – ou viveiro de peixes. Antiga terra dos índios Tupinambás, 

em 1972, passou a Parque Histórico por decreto municipal, garantindo a preservação do Patrimônio Histórico 

ligado à guerra da Independência [...] Pirajá é um dos bairros mais antigos de Salvador, surgido a partir dos 

Engenhos de Acúcar e das primeiras missões jesuíticas que aportaram na Bahia no período da colonização. 

Quem vinha do interior do Estado em Salvador pela Estrada Velha de Pirajá, na altura onde hoje é o bairro de 

Águas Claras, seguia por uma estrada de chão até Campinas e de lá até o Largo do Tanque e Baixa do 

Fiscal”.(SPATIUM/CONDER, 2009, p.6). 

23
 Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Avenida_Aliomar_Baleeiro.> Acesso em: 15 de jun. 2015. 
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confundirem as expedições escravocratas e, desse modo, facilitar a fuga durante as 

perseguições e ataques.  

 

A terra, o terreiro não significam  apenas uma dimensão física, mas antes de 

tudo é um espaço comum, ancestral, de todos os que têm os registros da 

história, da experiência pessoal e coletiva do seu povo, enfim uma instância 

de trabalho concreto e das vivências do passado e do presente. (ANJOS, 

2006, p.49). 

 

“A palavra quilombo tem origem na língua banto e se aproxima de termos como: 

habitação, acampamento, floresta e guerreiro. Na região central da Bacia do Congo, significa 

“lugar para estar com Deus‟”. (ANJOS, 2006, p. 46). 
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2.2  URBANIZAÇÕES DE CAJAZEIRAS X COMUNIDADES TERREIROS  

 

Na década de 40, a cidade de Salvador era dividida em: 

 

[...] áreas nobres e proletárias, localizadas nos limites intra-urbanos. Na 

periferia, havia apenas pequenos núcleos de casebres, chácaras e casas de 

veraneio, estas para a segunda moradia das famílias mais abastadas, ou seja, 

uma situação praticamente em equilíbrio,  na qual predominava o sistema de 

aforamentos e arrendamentos de terras e aluguéis de casas para os estratos 

sociais de média e baixa rendas. (SOUZA, 2008, p.105). 

 

O intenso movimento migratório motivado pela procura de novas opções de trabalho 

fez com que a população soteropolitana, entre 1940 e 1950, sofresse um acréscimo de 44%,ou 

seja, de 290.443 passou para 417.235 habitantes. Tal fenômeno ensejou um desequilíbrio no 

espaço urbano, o que obrigou o Estado a intervir na questão habitacional. (SOUZA, 2008, 

p.105). 

Instalou-se na cidade a crise habitacional generalizada que atingiu todas as camadas 

sociais. Os preços dos aluguéis aumentaram, a habitação ficou escassa, o que motivou a 

ocupação coletiva de áreas ociosas públicas e privadas, ou em terras devolutas. 

Nos anos 60, a administração municipal construiu vias e obras do sistema viário, 

como: o Túnel Américo Simas, as avenidas de vale, a exemplo, do Vale do Canela, Nazaré, 

Barris, Contorno etc.,  possibilitando a oferta de novos loteamentos para as classes médias e 

altas. Todavia, para as camadas de baixa renda pouquíssimas intervenções foram 

implementados o que contribuiu para o crescimento desordenado da cidade de Salvador.  

(SOUZA, 2008, p.111). 

Com o objetivo de organizar a malha urbana, na década de 70, o planejamento passou 

a ser elemento imprescindível para a solução da crise na habitação. Surgem, desse modo, 

pequenos conjuntos construídos para a classes média e alta em áreas isoladas. 

As camadas de baixa renda não foram beneficiadas. Para evitar a ocupação 

desordenada do espaço urbano, era necessária a implementação de grandes conjuntos 

habitacionais distante do centro da cidade. 

Assim, o governo do Estado, através da Companhia de Desenvolvimento Urbano do 

Estado da Bahia - CEDURB - resolve formular uma proposta habitacional integrada ao 

desenvolvimento urbano, através de três grandes projetos a serem implantados em áreas de 

propriedade foreira: I - Projeto Urbanístico Integrado Cajazeiras; II - Projeto Urbanístico 

Integrado Caji; III - Projeto Urbanístico Integrado Narandiba (ALMEIDA, 2005, p. 15). 
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O Projeto Urbanístico Integrado Cajazeiras tinha como meta a consolidação de um 

grande núcleo habitacional composto de seis mil novas habitações, com infraestrutura 

necessária para abrigar centros vicinais, zonais e regionais, atividades de comércio e serviços 

e promover a consolidação, modernização e ampliação de núcleos preexistentes, tornando-o 

um polo de atração urbana. (ALMEIDA, 2005, p.39-40). 

O Projeto Urbanístico Integrado Caji tinha como objetivo a construção de uma nova 

cidade e a implantação de 30.000 (trinta mil) unidades habitacionais, a serem distribuídas 

inicialmente em 9 (nove) bairros, o que ocasionaria a ampliação dos limites urbanos e a 

descentralização das atividades terciárias na região metropolitana, devido a sua localização 

estratégica ao norte de Salvador.(CONDER,1975). 

O Projeto Urbanístico Integrado Narandiba fora concebido para abrigar 100 mil 

habitantes através de um núcleo habitacional, distribuído em unidades de vizinhança e, 

também, ser centro de oferta de serviço para a Região Metropolitana de Salvador, devido a 

sua proximidade com o recém-instalado Shopping e Centro Empresarial do Iguatemi. 

Em 1975, o governo do Estado, através do decreto nº 24.922, declarou de interesse 

social e desapropriou as fazendas União, Cajazeiras e Jaguaripe de Cima ou Fazenda Grande e 

Chácara Nogueira, num total de 16 milhões de m², englobando áreas na BR-324, na altura do 

Supermercado Makro, até o Km 5,5 da Estrada Velha do Aeroporto, cujos limites abrangiam 

os bairros de Castelo Branco - Nova Brasília - Golfe Clube e a Represa do Ipitanga (APA 

Joanes Ipitanga) (BARBOSA, 2009, p.62). 

De toda a área desapropriada, 16 milhões de metros quadrados, apenas 6,9 milhões de 

metros quadrados foram legalmente regularizados pela URBIS. A área remanescente foi 

invadida, alienada e incorporada pela CONDER para usos diversos: comércio, equipamentos 

urbanos, sistema de tratamento de esgoto, venda direta ao morador no caso de fundo de lote, 

Programa PAR (ALMEIDA, 2005, p.76). 

Em 1982, o Estado resolveu ampliar a área física de Cajazeiras, através da compra 

direta de quatro novas áreas em Fazenda Grande, totalizando mais 3,8 milhões de metros 

quadrados. Inaugura-se uma nova proposta: o Projeto Urbanístico Integrado Cajazeiras – 

Fazenda Grande. (ALMEIDA, 2005, p.76).   

Nesse cenário, que no final da década de 1970, surgem às primeiras edificações. Na 

ótica do entrevistado Gregório Gomes, foi preciso desvirginar as matas para dar lugar às: 

Verdadeiras ilhas cercadas de uma mata verde nativa. Era um verde que dava 

vida àquela localidade, um verde que disfarçava as dificuldades de um novo 

bairro, era bonito ver a revoada dos periquitos, dos rebanhos de passarinhos. 

O alvorecer era uma festa com o canto dos pássaros, que passaram a ter as 
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pessoas como seus novos vizinhos, mas, na verdade, à noite a brisa forte do 

vento que vinha na distante direção do mar passava por dentro das 

Cajazeiras, soprando forte, refrescando o ambiente, deixando todos felizes.
24

  

 

A foto aérea de 1976 (figura 5) corrobora a fala do entrevistado. O local constituía-se 

de área remanescente de Mata Atlântica, com baixa ocupação. Só existiam pouquíssimas 

trilhas que a própria imagem não conseguia mostrar devido à densidade da floresta. 

Segundo Sabina de Andrade Oliveira, vice-presidente do Conselho de Moradores do 

Loteamento João de Barro I e II e Águas Claras, em depoimento concedido aos autores do 

livro “Caminhos das Águas de Salvador: bacias hidrográficas, bairros e fontes: 

 

[...] há 40 anos, o bairro Águas Claras só tinha casas de taipa. Não havia 

água encanada, luz elétrica nem transporte coletivo: “tirávamos o material da 

mata que existia onde hoje é Cajazeiras III”. Por todo lugar corria água 

muito limpa e cristalina, “o rio que cortava essa área era chamado de „Praia 

dos Pretos, oficialmente denominado de Riacho Cabo Verde, onde 

costumávamos descer para pescar. Levávamos carne para assar e 

passávamos todo o dia nos divertindo”. Oliveira afirma que o nome do bairro 

está relacionado à existência de águas límpidas, que fluíam quando o local 

ainda era o Sítio da Apresentação. Por causa disso, os proprietários do sítio, 

passaram a chamar o rio e o local de Águas Claras. “No fundo do Hospital 

Rodrigo de Menezes, ainda existem resquícios desse patrimônio ambiental, 

só que as águas estão poluídas.” Os riachos Águas Claras e Cabo Verde são 

nascentes do Rio Jaguaripe. Águas Claras estão situadas nas margens da 

Rodovia BR – 324. A constituição do bairro está vinculada à instalação do 

Hospital Dom Rodrigo de Menezes, em 1949, e à construção de casas para 

funcionários públicos – quando então foi aberta a rua principal. Com a 

construção de um matadouro e de casas para os seus funcionários, o 

povoamento se tornou mais denso, sendo consolidado com a construção dos 

conjuntos habitacionais do Complexo Cajazeiras/ Fazenda Grande, em 

meados dos anos setenta.  (SANTOS, et al, 2010, p.238). 
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Entrevista concedida por Gregório Gomes, um dos primeiros moradores de Cajazeiras, em 2014. 
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Figura 5: Imagem aérea da região onde está localizada a Pedra de Xangô, 1976.  

Fonte: CONDER, 1976. 

 

Consoante entrevista concedida à pesquisadora, Flaviano da Apresentação25, um dos 

proprietários do matadouro a que Oliveira faz referência, afirma: 

 

Águas Claras ficava a 3 km da BR – uma ladeira de barro íngreme 

dificultava-lhe o acesso. Existiam poucas habitações: uma casa colonial 

portuguesa – pertencente ao Hospital Dom Rodrigues de Menezes (destinado 

aos portadores de hanseníase), algumas casas proletárias  e  mais adiante a 

Penitenciária Pedra Preta.  Existia uma área destinada aos servidores do 

hospital e outro destinado ao Preventório (uma instituição de freiras que 

abrigava os filhos dos portadores de hanseníase que lá nasciam). Existiam 

alguns terreiros.  

 

 

Como se observa, o processo de ocupação de Cajazeiras inicia-se com a chegada dos 

primeiros terreiros na localidade (tabela 1). O estudo do Mapeamento dos Terreiros de 

                                                           
25

Flaviano da Apresentação, 90 anos, empresário – proprietário do antigo Matadouro Irmãos Apresentação no 

bairro de Águas Claras e do Loteamento Santo Antônio em Cajazeiras XI – Salvador – Bahia. Entrevista 

concedida a autora em 2014. 
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Salvador (SANTOS, 2008) realizado pela Secretaria Municipal da Reparação (SEMUR) em 

convênio com o Centro de Estudos Afro-Orientais da Universidade Federal da Bahia (CEAO), 

constatou que os primeiros terreiros fundados em Cajazeiras e seus arredores seguiram  ordem 

constante na tabela abaixo. 

  

Tabela 1: Cronologia de instalação dos  terreiros na área de estudo 

 

Nº TERREIRO ANO NAÇÃO ENDEREÇO 

1 ILÊ AXÉ OMÍ KARÊ LEWI 1939 
JÊJE 

SAVALU 

TRAVESSA HERÁCLITO, 

60 – FAZENDA GRANDE 

IV 

2 
TERREIRO MANSO 

DANDALUNGUA 

CONCUAZENZA 

1940 ANGOLA 
ESTRADA VELHA DO 

AEROPORTO 

3 
TERREIRO 

IMBANZANGOLA 
1946 ANGOLA 

RUA BENEDITO JENKIS, 

465,  ÁGUAS CLARAS 

4 FILHOS DE OXUM 1953 ANGOLA 

RUA FRANKNALDA DE 

SOUZA 3E – ÁGUAS 

CLARAS 

5 
CENTRO DE UMBANDA 

OGUN DE RONDA 
1964 UMBANDA 

QUADRA 3, CAMINHO 3, 

CASA 1, EM CAJAZEIRAS 

4 

6 
TERREIRO UNZÓ KUNA 

INKISI TOMBENSI 

MALAULA 

1970 
ANGOLA - 

KETU 

RUA MARTACÊNIA, 133E, 

ÁGUAS CLARAS 

7 
TERREIRO UNZO AGANJU 

LEMBE ALUANDA 
1970 ANGOLA  

RUA BENEDITO JENKIS 

513 -ÁGUAS CLARAS 

8 
CENTRO DE UMBANDA 

OXÓSSI GUERREIRO 
1970 UMBANDA 

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 

28 E, ÁGUAS CLARAS 

9 ILÊ AXÉ ODO OMIM 1978 KETO 

RUA FRANKNALDA DE 

SOUZA, 194 – ÁGUAS 

CLARAS 

10 ILÊ AXÉ D‟JÁ OMIM 1979 KETO 

RUA FRANKNALDA DE 

SOUZA, 30 – ÁGUAS 

CLARAS 

Fonte: Mapeamento dos Terreiros de Salvador, 2008. 
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Tata Passinho26 confirma as versões de Oliveira e Apresentação e foi mais enfático 

afirmando: “aqui só era mata bruta, não existia nada. Quem poluía os rios, eram os irmãos 

Apresentação com os seus gados, eu implicava muito com eles.”  

Mãe Maria das Neves - do Centro de Umbanda Oxóssi Guerreiro27 – segue o mesmo 

discurso, “o sossego aqui era total, muito bom para casa de candomblé, só éramos 

importunados quando os bois do matadouro da família Apresentação invadiam o terreiro”. 

O Mapeamento dos Terreiros revela, desse modo, a evolução da presença de 

comunidades terreiros na região e demonstra ter havido um lapso temporal significativo entre 

o surgimento de uma casa e outra. Este interstício variou de um a dezoito anos e pode ser 

imputado, principalmente, à obrigatoriedade de autorização da Delegacia de Jogos e 

Costumes, pois o Delegado Pedrito
28

, como disse em entrevista a líder religiosa Maria das 

Neves era “um demônio em figura de gente”, pois fechava todos os terreiros sem licença
29

.  

A liberação da obrigatoriedade da licença da Delegacia de Jogos e Costumes para a 

prática da religiosidade dos terreiros de Candomblé só ocorreu no governo de Roberto Santos 

(1975), o que favoreceu decisivamente o crescimento do número de terreiros na região de 

Cajazeiras e o seu entorno (SANTOS, 2008, p.17). A partir daquela data, as religiões afro-

brasileiras passaram a ter forte presença na região e hoje ocupam o segundo lugar em número 

de terreiros, perdendo apenas para o bairro de Plataforma que é líder em representatividade. O 

                                                           
26

 Juracy Xavier Passinho, sacerdote do terreiro Unzó Kuna Inkisi Tombensi Malaula (1970) localizado em 

Águas Claras. Entrevista concedida a autora em 2014. 

 
27

 Mãe Maria das Neves - do Centro de Umbanda Oxóssi Guerreiro. Entrevista concedida a autora em 2014. 
28

. “Quase toda a população mais velha de Salvador chegou a conhecer o delegado Pedro Azevedo Gordilho, 

chamado Pedrito, e prontamente se dispõe a contar episódios de sua vida (1). Ele não foi nem o primeiro, nem o 

último delegado a perseguir o Candomblé. Foi, porém, um dos mais violentos e temidos, e de certa forma 

tornou-se um símbolo da perseguição durante uma certa época. Foi um tanto difícil abordar a sua vida e sua 

atuação profissional, porque o real e o lendário confundem-se. Para uns, os acontecimentos daquela época não 

passam de um exagero, tudo seria mais lenda e mito que realidade. Para outros, a perseguição existia de uma 

forma real, inexistindo, porém, relatos objetivos. As únicas provas reais que existem são as peças e objetos de 

culto apreendidos pela polícia [...]” (LÜHNING, 1995-1996, p.195 e 1996) Segundo Luhning  no  artigo “Acabe 

o santo que Pedrito vem aí ...: mito e realidade: da perseguição policial ao candomblé baiano entre 1920 e 1942”, 

[...]  “ a atuação de  Pedrito como temido Delegado-Auxiliar da 1ª Circunscrição (5) já pertencia ao passado. 

Porém ele continuava a ser muito lembrado pelo povo-de-santo, a ponto de ter criado estas cantigas “de 

sotaque”, fazendo alusão à batida feita por Pedrito na casa do famoso pai-de-santo de Procópio de Ogunjá.” 

(LÜHNING, 1995-1996, p. 196-197). 
29

.Ao se referir a Pedrito, mãe Maria das Neves provavelmente se referia à Delegacia de Jogos e Costumes criada 

em 1937 que passou a exercer o  poder de polícia junto aos terreiros de Candomblé, de forma menos ostensiva, 

todavia muito eficaz,  vigiando e punindo todos as casas que infringissem os preceitos da  lei. A partir daquele 

ano, os terreiros teriam de está registrados na referida delegacia e para tanto era necessário fornecer o calendário 

das festas litúrgicas e pagar uma taxa de 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reis) para obter uma licença de 

funcionamento. Em 1950, o poder de polícia passou a exercer um maior controle e para realizar qualquer festa, 

os terreiros teriam que pedir autorização ao órgão competente, mediante o pagamento de uma taxa que variava 

de 60,00a 100,00 (sessenta a cem reis). 
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estudo identificou 86 (oitenta e seis) terreiros distribuídos em bairros próximos à Pedra de 

Xangô, a saber: Águas Claras, Cajazeiras IV, VII, X, XI, Estrada Velha do Aeroporto, 

Fazenda Grande II, III e IV (SANTOS, 2008, p.16).  Atualmente, é possível que este número 

seja bem mais elevado. 

 O Complexo Habitacional Cajazeiras é constituído dos bairros Cajazeiras II, III, IV, 

V, VI, VII, VIII, X e XI, as Fazenda Grande I, II, III, IV, Águas Claras e Boca da Mata. Uma 

cidade dentro da cidade foi sendo edificada ao longo dos anos, e com ela um enorme 

adensamento populacional, com a consequente perda de grande extensão de áreas verdes, 

notadamente, aqueles espaços secularmente cultuados pelo povo-de-santo.   

Cajazeiras era um local privilegiado para a implantação de comunidades de terreiros, 

por estar inserido em uma área de Mata Atlântica e distante do centro da cidade. Desta forma, 

os terreiros, além de desfrutar de “ambiente ecológico adequado para a consecução de rituais, 

festas públicas e assentamentos de entidades” (SANTOS, 2008, p.17), mantinham-se livres da 

perseguição policial que reprimia os cultos.  

Na década de 1980, com a implantação dos primeiros conjuntos habitacionais, esse 

cenário começa a mudar. Na aerofoto (figura 6), já se percebe a transformação do ambiente 

natural, a vegetação é diferenciada e os clarões ali existentes comprovam o desmatamento da 

região. 

 

Figura 6: Imagem aérea da região onde está localizada a Pedra de Xangô, 1980. 

 

Fonte: CONDER, 1980. 
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Em 1989, ou seja, nove anos depois, foi concluído o processo de construção de 

conjuntos habitacionais financiados pelo Sistema Financeiro da Habitação (SFH), via Banco 

Nacional de Habitação (BNH) e promovido pela empresa Habitação e Urbanização da Bahia 

S.A (URBIS). O Estado deixa suas marcas ambientais de forma negativa em Cajazeiras, ao 

contribuir drasticamente para a degradação ambiental da localidade (figura 7), mantendo 

apenas alguns bolsões verdes de resquícios de Mata Atlântica no entorno.  

 

Figura 7: Imagem aérea da região onde está localizada a Pedra de Xangô, 1989. 

 

Fonte: CONDER, 1989. 

 

A expressiva marca verde que o miolo de Salvador (Cajazeiras) ostentava, até o início 

da década de 1980 (ver figura 6), não conseguiu vencer o efeito demolidor da indústria de 

habitação que substituiu a paisagem natural por próteses de concreto. 

Em 1992, conforme a aerofoto mostra (figura 8), além da implantação dos conjuntos 

habitacionais, há um quadro de ocupações particulares e irregulares, invasões, o que vem 

agravar mais ainda os problemas de esgotamento sanitário e as questões ambientais da 

localidade.  
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Figura 8: Imagem aérea da região onde está localizada a Pedra de Xangô, 1992. 

 

Fonte: CONDER, 1992. 

 

Em 2005, o governo do Estado construiu a Avenida Assis Valente (figura 9), através 

do Programa Sanear com o fito de solucionar os problemas de saneamento básico. A 

nocividade do Estado enquanto agente de produção do espaço ficou evidenciada. Constrói 

lagoas de estabilização numa Área de Proteção Permanente (APP), às margens da Área de 

Proteção Ambiental Estadual do Rio Joanes-Ipitanga, e não propôs nada para salvaguardar o 

monumento Pedra de Xangô e preservar o meio ambiente. 

Figura 9: Imagem aérea da região onde está localizada a Pedra de Xangô, 2005. 

 

Fonte: CONDER, 2005. 



66 

 

 

 

 

O mapa 1, concebido a partir das bases cartográficas criadas pela CONDER / PMS 

(divisão de bairros de Salvador), IBGE (mapa da RMS) e pelo CEAO (Mapeamento dos 

Terreiros de Salvador)
30

  permite vislumbrar a predominância de áreas verdes  no entorno dos 

terreiros e da Pedra de Xangô, com a existência, ainda, de muitos corpos d´água. Na região 

em estudo, o meio ambiente está ameaçado pela implantação de conjuntos habitacionais, 

ocupações irregulares (invasões), que a cada dia concorrem para a destruição de um conjunto 

de repertório simbólico importante para as comunidades religiosas afro-brasileiras. 

                                                           
30

Foi utilizado o Google Maps como localização. A base utilizada para mostrar a vegetação da área de estudo é 

uma adicionada automaticamente pelo ArcGis 10.2, sendo uma base do servidor do Open Street Maps. O 

mapeamento é referente à localização dos Terreiros por rua, localizados em Águas Claras, Boca da Mata, 

Cajazeiras, Estrada Velha do Aeroporto e Fazenda Grande, todos no Miolo de Salvador, sendo que a mesma 

metodologia de trabalho se aplica à Pedra de Xangô. 
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Mapa 1: Mapeamento dos Terreiros de Candomblé em Cajazeiras e Adjacências, 2008. 

 

                        Fonte: CEAO / SEMUR / SEHAB, 2008.
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A urbanização de Cajazeiras deu-se em paralelo à chegada maciça de comunidades terreiros 

na região em busca dos espaços verdes, das pedras, dos rios, enfim, das poucas reservas de Mata 

Atlântica ainda existentes em Salvador.   

Especificamente nos bairros de Cajazeiras (Cajazeiras IV, VII, X, XI) foram identificados 

46 (quarenta e seis) comunidades. Cajazeiras XI é a campeã, pois [...] “foram registrados 32 

terreiros e uma curiosidade. Desse total apenas três surgiram na década de 1970. Os outros têm  sua 

fundação situada a partir dos anos 1980, conforme afirma o doutor em antropologia e professor da 

UFBA, Jocélio Teles, 56, coordenador do estudo”. (PATRICIA, 2015, p.20). 

Submetidas a um processo de segregação espacial e étnico-racial que caracteriza a cidade de 

Salvador, essas comunidades, ao longo dos anos, vivenciam, diuturnamente, a perda dos seus 

espaços contínuos (terreiros) e descontínuos (espaços públicos). 

Por segregação entende-se; o ato ou efeito de segregar-se, isto é, por à margem, separar, pôr 

de lado. Como decorrência das desigualdades raciais reproduzidas pelo racismo, a segregação 

produz cidades duais: Uma para os ricos e classe média e outra para os pobres. Na primeira há 

incidência de investimentos públicos, projetos de urbanização; na segunda, ausência de serviços 

básicos essenciais. 

Carvalho e Pereira, no livro “Como anda Salvador” apresentam  estudo sobre a apropriação 

social do espaço e  retratam fielmente o lugar da população negra na cidade. Dizem os autores: 

 

Como a posição na estrutura social e a apropriação do espaço urbano são estreitamente 

articuladas, o território metropolitano termina por assumir diferentes “cores”. A área central 

de Salvador (onde ficam bairros como Barris, Graça e Canela) e a faixa da Orla Atlântica 

que vai de Salvador a Lauro de Freitas, onde se concentram as oportunidades de trabalho, a 

maior parte dos equipamentos urbanos e os espaços classificados como superiores e como 

médio superiores constituem as áreas residenciais privilegiadas da parcela branca da 

população. Ela está especialmente super-representada nos espaços superiores da Barra e da 

Pituba-Costa Azul. Já o Miolo e o Subúrbio, que apresentam condições mais precárias de 

habitabilidade e uma menor oferta de equipamentos e serviços urbanos, concentrando as 

áreas classificadas como populares e subproletárias, abrigam, predominantemente, os pretos 

e pardos. Eles se concentram, especialmente, em bairros como a Liberdade (onde há uma 

forte identidade étnica, por conta de movimentos sociais e culturais ali sediados), São 

Caetano, Tancredo Neves, Pau da Lima e Cajazeiras [...] (CARVALHO; PEREIRA, 2009, 

p.96 ). 

 

A segregação e a invisibilidade no espaço urbano é estruturante “é o reflexo de um processo 

social, econômico, político e ideológico de discriminação e exclusão” (SILVA, 2012, p.126).  Em 

Salvador, Londrina e Rio de Janeiro a população negra, em sua maioria está, nos bairros mais 

distantes e pobres e não recebem a atenção devida dos órgãos públicos. 
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O Conjunto Residencial Fazenda Grande 8b, localizado nas proximidades da Pedra de 

Xangô é um dos exemplos emblemáticos do que o urbanismo demolidor foi capaz de fazer: partir a 

cidade, fragmentar os espaços, construir avenidas sem o olhar para quem lá reside e sem respeito à 

fauna e à flora. Inúmeras nascentes foram aterradas para a construção das unidades habitacionais.  

Predominam os programas habitacionais, com perfil de baixa renda (Projeto Minha Casa, 

Minha Vida, associados  às ocupações informais, às práticas de grilagem predominam. A cada dia 

se constrói mais e mais. Em 2014, oito conjuntos habitacionais do Projeto Minha Casa Minha Vida 

foram inaugurados no entorno da Pedra de Xangô. (Ver  tabela 2 e mapa 2). 

 

Tabela 2: Conjuntos do Minha Casa, Minha Vida inaugurados no entorno da Pedra de Xangô em 2014. 

 

Nº CONJUNTO UNIDADES 

1 
CONJUNTO RESIDENCIAL ASSIS 

VALENTE 
380 

2 FAZENDA GRANDE 8B 560 

3 FAZENDA GRANDE 15ª 292 

4 FAZENDA GRANDE 15M 252 

5 FAZENDA GRANDE 15º 100 

6 FAZENDA GRANDE 15L 84 

7 FAZENDA GRANDE 15H 72 

8 FAZENDA GRANDE 15B 188 

 TOTAL 1928 

                             Fonte:  SEDUR, 2014. 
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Mapa 2: Mapa de localização da Pedra de Xangô a partir de imagens fotogramétricas. 

 

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR, 2014. 
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Hoje, a imagem do espaço, onde está localizada a Pedra de Xangô, ainda compõe uma 

bela paisagem, na iminência de ser totalmente destruída para dar lugar a mais conjuntos 

habitacionais populares do Projeto Minha Casa, Minha Vida, e também, a equipamentos 

públicos, a ocupações informais que irão desnaturar por completo a natureza ali existente. 

Contudo, a situação ora discutida não deve ser imputada tão somente à ocupação 

informal. A omissão dos poderes públicos, e os projetos habitacionais têm grande parcela de 

responsabilidade. As comunidades de terreiros, também, não estão isentas de culpa. É 

recorrente entre os próprios adeptos a queixa de que o povo de santo, ao colocar oferendas em 

lugares inapropriados, contribui para o desmatamento e a degradação ambiental.  

Souza Júnior (2011, p.39), sacerdote, adverte: 

 
[...] nas grandes cidades somos os que mais preservamos, mantemos e 

preservamos as poucas reservas que restaram ou resistem ao crescimento 

desordenado das metrópoles, vale também acrescentar que não temos sido os 

mais ecológicos. Em outras palavras, precisamos rever a utilização de 

materiais como vidros, plásticos ou até mesmo a utilização do fogo em 

alguns desses espaços. Isso me trouxe à memória um Iroko centenário que 

existia na Estrada de São Lázaro, no bairro da Federação. Os consecutivos 

incêndios provocados pelas velas acesas o levaram à morte e poucos sabem 

o que isso significa para o patrimônio afro-brasileiro. Na ocasião chegou-se 

a “ventilar” que o incêndio teria sido criminoso e poderia ter sido provocado 

por alguma denominação religiosa. Não obstante a isso, temos que não 

foram poucas as pessoas de candomblé que acenderam velas nos pés daquela 

árvore. 

 

Outro fator determinante é a perda de áreas significativas de terreno de propriedade 

dos terreiros. O que era mato em outros tempos, atualmente é ocupado por casas edificadas 

por adeptos ou não da religião, reduzindo, desse modo, os espaços sagrados. A Casa Branca e 

o Gantois, no centro da cidade, e o Centro de Umbanda Oxóssi Guerreiro, no miolo de 

Salvador, em Águas Claras, são exemplos de terreiros antigos que tiveram seus espaços 

significativamente reduzidos. 

A esse respeito, na obra Mapeamento dos Terreiros, Santos (2008, p.19) destaca: 

  
Em relação à área de cada terreiro, a metade dos terreiros soteropolitanos 

tem menos de 360 metros quadrados. E na área construída há uma 

contiguidade dos espaços sagrado e doméstico. [...] Inúmeros são os terreiros 

cujo espaço residencial do pai/mãe-de-santo, inclusive com família 

consanguínea, encontra-se próximo ao espaço sagrado. Para termos uma 

ideia desse contingente existem seis pessoas, no máximo, residindo em 73% 

dos terreiros. Isto é explicado pelo fato de que, em 70% dos terreiros, há pelo 

menos uma família residente no local. E em 56,7% deles o número de 
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residentes está na faixa entre um e cinco pessoas. Mais da metade (61,1%) 

dos terreiros tem, no máximo, seis cômodos residências.  

 

O Candomblé é natureza. As árvores, as plantas, as pedras, as fontes, as águas dos 

rios, do mar, são moradas sagradas dos orixás, voduns, inquices, caboclos e encantados. O 

entorno da Pedra de Xangô é composto por ecossistemas que possuem valor relevante para as 

práticas e os rituais. São ervas, folhas, raízes e frutos utilizados para chás, banhos e preparo de 

oferendas. 

O exercício da fé nas divindades afro-brasileira exige uma relação direta e 

estreita com o meio ambiente natural. O povo de Santo é cada vez mais 

obrigado a deslocar-se para fora dos limites das cidades, à procura de locais 

e de espécies vegetais indispensáveis as suas práticas religiosas. Kosi ewê, 

kosi òrisà (sem folhas não há orixás)... (BARROS, 2014. p.43). 

 

 A cultura botânica está presente nas comunidades de terreiros, “a tal ponto que a 

denominação dos espaços, com ou sem áreas verdes, é de “terreiros” ou “roças”, 

demonstrando dessa maneira como é forte o sentimento de pertencimento no que se refere à 

manipulação das plantas. (CONCEIÇÃO, 2008, p.89).  

Para Duarte “o espaço, não quer dizer nada. Pode o terreiro ser grande ou pode estar 

numa sala de dois metros por dois metros. O importante é acreditar e ter fé e ter condições e 

meios de preservar o sagrado”.
 31

 

  “Pouco importa, assim, a pequenez (quantitativa) do espaço topográfico do terreiro, 

pois ali se organiza, por intensidades, a simbologia de um Cosmo [...] entretanto quando o 

terreiro se torna fisicamente estreito para o grande número de iniciados” (SODRÉ, 2002, 

p.55) e, não possui espaço mato  para os  procedimentos ritualísticos, é necessário instalar-se 

em um novo território ou  buscar acolhimento em espaços  públicos. 

As comunidades de terreiros de Cajazeiras e adjacências, em sua maioria, como 

veremos adiante, são consideradas terreiros “de laje, ou seja, “aqueles que fazem suas práticas 

religiosas dentro das casas ou espaços sem áreas abertas para a realização do culto” 

(CONCEIÇÃO, 2008, p.89) e, por conseguinte, necessitam buscar outros locais para 

preservar o sagrado na Pedra de Xangô e na extensão da Avenida Assis Valente. 

                                                           
 
31

 Fala de  Everaldo Duarte em um dos diálogos travados com a pesquisadora  mensalmente no curso da 

pesquisa, 2015. 



73 

 

 

 

 

2.3 FATO DRAMÁTICO: CONSTRUÇÃO  DA AVENIDA ASSIS VALENTE 

 

A Pedra de Xangô entra em evidência, na sociedade soteropolitana, durante a 

construção da Avenida Assis Valente. Momento de grande tensão, quando se uniram o povo-

de-santo, os movimentos ambientalistas e comunitários contra a destruição da pedra.  

O monumento rochoso, que até então vivia completamente rodeado de matas, num 

local isolado, de difícil acesso, com apenas algumas trilhas, foi completamente desnudado 

(figuras 10 e 11) e só não desapareceu porque a comunidade entrou em cena. 

 

Figura 10: Construção da Avenida Assis Valente  em 2005. 

Acervo: AFA, 2005. 
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Figura 11: Construção da Avenida Assis Valente em 2005. 

 

 

Acervo: AFA, 2005. 

  

Quem inicia a narrativa é a entrevistada Cleide Cristina de Oliveira Avelino, moradora 

da região e líder comunitária: 

 

Eu tive um sonho com os orixás, em que ouvi: “desça para ver a pedra”. A 

obra do programa Sanear havia começado . Quando tocava a sirene era um 

estouro, as pedras iam sendo detonadas diariamente. Desci para ver o que 

estava acontecendo. Entrei em contacto com o engenheiro da obra. Ele me 

disse: “eu vou dinamitar esta pedra porque está atrapalhando a poligonal da 

estrada”. Respondi: “Quem atrapalha é você que está atrapalhando o meio 

ambiente”. Obriguei ele passar um rádio para a Conder e o diretor o mandou 

interromper a operação. Entrei em contato com o povo do santo Mãe 

Luciane, Leonel Monteiro, Sr. Ubiratan eles vieram socorrer a pedra
32

. 

 

                                                           
32

Entrevista concedida por  Cleide Cristina de Oliveira Avelino a pesquisadora  em 2016. 
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Ramalho de Souza Barreto, Presidente da Associação de Proteção à Pedra do Ramalho 

em entrevista concedida nos fala: 

Sempre cuidei da pedra e me apaixonei por ela, por isso batizei a pedra com 

o meu nome Pedra do Ramalho. Quando os homens do governo queria 

implodir eu me amarrei na pedra. Eles desistiram. Fiquei um dia e meio 

tomando conta da pedra. De dia ficava amarrado na pedra e a noite ficava em 

cima da pedra. As pessoas me chamavam de maluco
33

.  

 

Leonel Monteiro, outro entrevistado pela pesquisadora, Presidente da Associação 

Brasileira de Preservação da Cultura Afro Ameríndia - AFA,  diz: 

 
Acompanhei e participei das movimentações em defesa do monumento 

sagrado na qualidade de presidente da AFA. O povo de terreiro me ligou 

“corre, corre Leonel que vão derrubar a pedra”. Estive presente nos protesto 

se na inauguração da avenida juntamente com Noélia, Sandra, Otávio e 

Fábio. No trajeto comentei que não era possível o governador inaugurar a 

Avenida na Pronaica e não descer para ver a Pedra, só o caboclo Marujo para 

dar um tapa no pé de ouvido dele e fazer ele ir até lá. Nesse momento 

Marujo respondeu e se manifestou em Fábio, era a ajuda espiritual que 

precisávamos. O chefe de cerimonial me concedeu a palavra no início da 

minha fala fiz referência à memória indígena na localidade, fiz saudações 

aos caboclos e aos orixás e no final do discurso falei da importância da pedra 

e pedir ao Governador que fizesse uma visita ao monumento. O governador 

esteve no local. Se o governador não descesse ninguém ia respeitar aquilo 

ali. A Pedra de Xangô contém asé. Neste dia Xangô incorporou em Fábio 

cavou com a mão o solo e retirou uma pedra – edun-ara, quebrou e deu para 

mim, Otávio, Noélia e Sandra.
 34

 

 

João Avelino (2005, p.2), em entrevista concedida a repórter do jornal A Tarde, relata 

que o Movimento de Unidade Democrática de Salvador (MUDE) do qual é coordenador 

apresentou à Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER) um 

projeto de preservação da pedra em que afirmava:  “[...] muitos vêm aqui para orar e cultuar 

os orixás”. 

Os protestos foram diversos, repercutiram no Estado. O Jornal A Tarde em matéria 

publicada em 17-07-2005 noticia  que “Símbolo de quilombo será preservado”: 

 

A pedra foi reivindicada para a preservação pela comunidade que a 

considera mística e por representar a luta e resistência dos negros no 

combate à escravidão. Embora desconhecendo a existência de um quilombo 

na área a CONDER atendeu à demanda dos moradores. (2005, p.2) 

                                                           
33

Entrevista concedida por Ramalho de Souza Barreto a pesquisadora  em 2016. 
34

Entrevista concedida por Leonel Monteiro Presidente da Associação Brasileira de Preservação da Cultura Afro-

Ameríndia – AFA, 2014. 
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Para Cleide Avelino (Mascarenhas, A Tarde, 2005, p.2), “este local é o resgate da 

nossa cultura. Nele, há um pouco da história da luta contra a escravidão no Brasil e temos que 

preservar e mostrar isso ao mundo”. 

A Pedra de Xangô encontra-se em constante ameaça de extinção. Preocupados com 

essa possibilidade, as comunidades de terreiros, os moradores e lideranças dos movimentos 

sociais de Cajazeiras, entre outros, em 2010, realizaram  a 1ª Lavagem da Pedra de Xangô, 

que originou a atual Caminhada da Pedra de Xangô. Essa manifestação contou com a 

participação direta de respeitáveis membros do candomblé, como: Mãe Rita de Ogum, Mãe de 

Alá, Mãe Cassuté de Oxalá, Mãe Alda de Ogum, Mãe Branca de Xangô, Pai Gildásio e 

outros. Eis a notícia publicada no periódico “Informe Cajazeiras”: 

 

Mobilizando grande concentração de pessoas no Campo da Pronaica, em 

Cajazeiras X, aconteceu a 1ª Lavagem da Pedra de Xangô – pedra que 

simboliza o fogo do orixá, e historicamente reconhecida como uma área 

remanescente de quilombo. O percurso foi seguido por um cortejo por 

aproximadamente 2,5km até a nova pista de Boca da Mata, local onde se 

encontra a pedra. Um caminhão pipa foi responsável pela lavagem do marco 

simbólico, e uma celebração de mães e pães de santo da comunidade selou o 

encontro. Além do Povo de Santo da região, a caminhada contou com a 

presença de representantes do Colégio Estadual Renan Baleeiro, Fundação 

Gregório de Matos, Cajaverde, [...] entre outros. (INFORMES 

CAJAZEIRAS, 2010, p.4). 

 

O povo negro, as comunidades de terreiros, os moradores e lideranças dos movimentos 

sociais de Cajazeiras, assim como outrora fizeram seus antepassados, criam redes, protestam 

contra o processo de extinção de suas tradições, de suas memórias, ao impedir, na 

contemporaneidade, a destruição da Pedra de Xangô e o seu entorno.  

O grande desafio e perspectiva é garantir a preservação desse espaço verde da cidade, 

enquanto patrimônio imaterial, enquanto lugar, símbolo, integrante do ethos e do cosmo de 

um povo, ou seja, da sua visão de mundo. 
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3 A PEDRA NO CONTEXTO DA DIÁSPORA AFRICANA 

 

 

As pedras também são baús, ou arcas que guardam memórias. A memória do 

mundo, de algum modo, está presente nas pedras. Não estamos falando aqui 

da memória da natureza, mas da memória cultural do mundo; não estamos 

considerando as pedras como entes naturais
35

, mas como entes do universo 

cultural. Na relação com as pedras não encontramos apenas pinturas, 

escrituras, esculturas e templos, encontramos também faíscas do imaginário 

e da memória social. (CHAGAS, M. e CHAGAS, V., 2004). 

 

 

Diáspora é uma palavra de origem grega, impregnada de conteúdo ideológico e 

empregada de várias maneiras a depender das realidades e do contexto histórico. No sentido 

clássico, significa deslocamento, dispersão voluntária ou forçada dos povos por motivos 

políticos, econômicos ou religiosos.  

A diáspora, para Anjos, é um fenômeno geográfico   onde se dá  a  “dispersão de uma 

população e das suas matrizes culturais e tecnológicas”.   Essas migrações poderiam ser 

voluntárias ou forçadas. (ANJOS, 2009, p.36). 

Diáspora africana ou diáspora negra, por sua vez, é o nome que se dá ao fenômeno ou 

a experiência vivida por descendentes africanos nas Américas, na Europa e em outros lugares 

e o rico patrimônio cultural que construíram. (LOPES, 2004, p.236).  

Segundo Husserl não existe um objeto isolado. O homem é quem atribui diferentes 

significados ao objeto e isto perpassa pela consciência. A intencionalidade os liga. A ligação 

da consciência com a coisa forma o fenômeno.  

“Se o objeto é sempre objeto-para-uma consciência, ele não será jamais objeto em si, mas 

objeto percebido ou objeto-pensado, rememorado, imaginado etc. [...] Consciência e objeto não são, 

com efeito, duas entidades separadas na natureza [...]” (DARTIGUES, 2008, p.23). Com esse olhar, 

nessa perspectiva é que examinaremos  a pedra no contexto da diáspora africana. 

 

                                                           
35

“Não diremos de um geólogo que ele procura compreender uma pedra; sua tarefa será somente a de analisar 

sua composição e determinar a época de sua formação,investigar sua proveniência etc. Bem diferente será, ao 

contrário, a atitude de um arqueólogo ao encontra um sílex lascado da idade paleolítica: o sílex não remete 

somente às leis físico-quimicas e geológicas, como todas as pedras, mas à intenção do homem pré-histórico a 

que servia de ferramenta. Não temos mais a ver, consequentemente, com o objeto natural, mas com um objeto 

cultural dotado de uma significação [...] Desse objeto diremos que deve ser compreendido, isto é situado no meio 

humano que lhe dá seu sentido, que materializa nele a intenção em direção a qual procuramos remontar”. 

(DARTIGUES, 2008, p.48). 
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3.1 A PEDRA NA COSMOVISÃO AFRICANA 

 

Na África, um livro sobre as práticas religiosas iorubás na Nigéria, no século XIX 

intitulado “Hail Orisha! A Phenomenlogy of a West African Religion in the Mid-Nineteenth 

Century” - Hail Orixá! A fenomenologia religiosa na África ocidental no século XIX, de 

Peter Mckenzie comenta os fenômenos religiosos no mundo e, também, os símbolos naturais 

dos Orixás.  

O texto refere-se a Olumo Rock (figura 12), a pedra grande em Abeokuta, cidade 

nigeriana, onde se cultua o orixá Ogum36, como um lugar sagrado que as pessoas visitavam 

para rezar ou colocar oferendas. A seguir alguns trechos do livro: 

 

Símbolos naturais dos Orixás – As rochas e Pedras. Yoruba é uma religião 

rica em símbolos naturais. Rochas e pedras são proeminentes entre eles e, na 

história das religiões, são de importância primordial. Rochas e pedras devem 

também ser vistas como símbolos importantes do sagrado para Yorubás, em 

meados do século XIX. Mesmo com base em evidências incompletas na 

mão. A maioria dos exemplos que se seguem são oriundosde Egbaland, 

Lagos e Ondo, Ibarapa e Ibadan, mas nada da área costeira do Egbado. Ketu, 

Ijaye Velho (noroeste de Ibadan) e do Nort (New Oyo e Ogbomoso). 

Podemos distinguir entre grandes rochas associadas aos afloramentos 

rochosos às vezes chamados de inselbergs, pedras e pirâmides de pedras. A 

rocha Grande Notável em Abeokuta é a rocha Olumo. Sob esse afloramento 

rochoso, os refugiados Egba se reuniram durante a guerra Owu da década de 

1820. A rocha Olumo tornou-se de um significado especial como um ponto 

focal de adoração. Em maio de 1849, as filhas de santo da divindade 

tempestade Sango acusam Ajayi Crowther, um pastor Yoruba, de tentar 

pegar um pedaço da pedra, estragando, assim, o seu país. Dois anos mais 

tarde, Thomas King, um pastor Egba, refere-se a um grupo de Ialorixá que 

vai adorar a rocha Olumo. Em 1871, John F. King outro homem Egba, 

catequista, desta vez, menciona a rocha Olumo sendo mostrada para um 

visitante, com suas "salas de construir sob ele para a habitação". Porque 

grandes rochas, como Olumo, podem estar no topo de uma colina. O seu 

orixá pode ser considerado uma divindade colina (oké). Assim, a divindade 

tutelar de Olumo é Oké Olumo que abriga as pessoas no tempo da 

angústia.37 (MCKENZIE, 1997, p.23). 

                                                           
36

 Ogum é o orixá que “governa o ferro, a metalurgia, a guerra. É o dono dos caminhos, da tecnologia e das 

oportunidades de realização pessoal.” (PRANDI, 2001, p. 21). 
37Hail Orisha - A Phenomenology of a West African Religion in the Mid-Nineteenth century By Peter 

Mckenzie.  Brill – Leiden – New York – Koln – 1997.Yoruba religion rich in natural symbols. Rocks and stones 

are proeminent among these, and in the history of the religions are of primordial significance. Rocks and Stones 

must be see too as important symbols of the sacred for Yorubaland in the mid-nuneteenth century, even on the 

basis of incomplete evidence at hand. Most of the examples that follow are from Egbaland, with a few more from 

Lagos and Ondo, the Ibarapa country and Ibadan, but nothing from the Egbado coastal area. Ketu, Old Ijaye 

(north-west oh Ibadan) and the North (New Oyo and Ogbomoso). We may distinguish between large rocks 

associated with the rocky outcrops sometimes called inselbergs, stones and pyramids of stones. The Large Rock: 
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 Abeokuta significa "sob a rocha" e seu nome deriva de Olumo Rock - a rocha que lhe 

deu proteção contra o inimigo. (OBATERU, 2006, p. 118).  

Para Adekanye, Olumo Rock pode ser traduzido como a rocha que Deus esculpiu. A 

pedra, com gigantescos buracos esculpidos dentro de uma grande rocha, serviu de refúgio 

para o povo Egba que teve suas terras invadidas, durante a guerra. Os refugiados escondiam-

se debaixo da pedra. Impossibilitados de transportar roupas, objetos e utensílios, os fugitivos 

utilizavam a pedra como abrigo e pilão - o único recipiente para preparo e consumo da 

comida. A partir desse episódio, o monumento passou a ser a rocha defensora dos Egbas. A 

Olumo Rock tornou-se o orixá protetor da cidade e tem sido reverenciado. O lugar é um 

importante ponto turístico e, anualmente, é celebrada uma festa em sua homenagem com a 

participação de autoridades políticas, religiosas e membros da sociedade civil
38

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
Notable at Abeokuta is the Olumo rock. Under this rocky outcrop the Egba refugees gathered in their various 

townships after the Owu war of the 1820s. The Olumo rock became of special significance as a focal point of 

worship. In May 1849, women worhippers (olorisá) of the storm deity Sangô accuse Ajayi Crowther, a Yoruba 

pastor, who was trying to chip off a piece of it, of “spoiling their country”. Two years later, Thomas King, an 

Egba pastor, refers to a group og olorisa going to worship at the Ólumo rock. In 1871, John F. King another 

Egba man, a catechist this time, mentions the Olúmo rock being shown to a visitor, with its “rooms build under 

it for habitation”. Because large rocks such as Olumo may be at the top of a hill, their orisa may be considered 

a hill deity (oké). Thus the tutelary deity of Olumo is Oké Olumo who shelters the people in time of trouble.   

 
38

 Professor Ajayi Adegbite Adekanye - nigeriano - informação obtida na aula do Curso de Yorubá  por ele 

ministrada   no CEAO – Centro de Estudos Afro-Orientais  da Universidade Federal da Bahia,  em  06-05-2015.  
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Figura 12: Olumo Rock – A pedra Grande Abeokuta / Nigéria 

 

Disponível em: < www.pinterest.com/pin/564005553305658811/> – Acesso em: 24 de dez.  2016. 

  

Na nação angola, temos como exemplo etnográfico as Pedras Negras de Pungo 

Andongo39 (figura 13), afloramentos rochosos, localizadas no município de Cacuso, província 

de Malanje em Angola. Território do Rei Ngola Kiluanji Kia Samba e de sua filha, a Rainha 

Nzinga nas lutas contra a invasão portuguesa, e o tráfico de escravos, as Pedras Negras de 

Pungo Andongo estabeleceram um canal direto com o sagrado. Por isso são consideradas 

detentoras de poderes míticos, pois possuem as marcas das pegadas desses reis. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39

. Pungo Andongo. Disponível em: <www.redeangola.info/roteiros/pungo-andongo/ >. Acesso em : 29 dez. 

2015. 

http://www.pinterest.com/pin/564005553305658811/
http://www.redeangola.info/roteiros/pungo-andongo/
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Figura 13: As pedras Negras Pungo Andongo  / Malaje, Cacuso - Angola 

 

Disponível em: < www.pt.wikipedia.org/wiki/Pedras_Negras_de_Pungo_Andongo.> . Acesso em: 24 de dez.  

2016.  

 

 Redinha, autor do livro “Etnias e Culturas de Angola”, ao falar da importância da 

natureza e dos rochedos para o povo banto, afirma: 

 

[...] Os lagos, os bosques, os morros de salalé e os blocos rochosos serão 

habitados por Nkisi-Nsi, espécie de divindade benfazeja que preside a 

fertilidade e a fecundidade, e propicia a caça, a pesca, a fruta, as colheitas, o 

“vinho”, a saúde e o bem estar, alinhando-se, assim, ao maravilhoso da 

lenda, com os mistérios naturais. (REDINHA, 1974, p.302). 

 

E acrescenta: 

A lenda, em muitos casos, humaniza a natureza bruta. Pungo Andongo, 

teatro geológico de pasmosas penedias, cenário dum teatro de mitos, onde a 

figura de Jinga é permanentemente protagonista, envolve, numa concepção 

símile humana, os próprios rochedos. [...] Ao sopé de um dos altos rochedos 

de Pungo Andongo, assinalam-se na pedra as marcas de rastos humanos, 

uma delas, relativamente pequena e delicada, que seria imprimida pela 

Rainha Jinga, antiga soberana de Matamba, que quando perseguida pelas 

tropas portuguesas, que vieram a cercá-la no cume do penedo, saltou para o 

http://www.pt.wikipedia.org/wiki/Pedras_Negras_de_Pungo_Andongo
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abismo, moldando os pés na face da pedra. As marcas pediformes são, aliás, 

assinaladas em diversas partes de Angola, uma delas de grandes dimensões, 

de pé calçado, num bloco de pedras, na região do Sombo, na Lunda, e da 

qual as versões quiocas dizem ser o rasto de Deus „quando andou pelo 

mundo‟. (REDINHA, 1974, p.302). 

 

Conta-nos Luz que no reino do Ndongo era comum as mulheres integrarem as tropas. 

Nzinga foi uma delas.  Criada em ambiente bélico, Nzinga sempre seguiu os passos do seu 

genitor: realizava exercícios militares com tanta maestria que se tornou líder das tropas. 

Notabilizou-se ao lutar pela preservação e transmissão dos cultos destinados a Nzambi 

Mpungo, o Deus Supremo – Criador do Universo e, também, pelo poder e “capacidade de 

fazer chover e garantir a fertilidade da terra”. Frequentemente, Nzinga refugiava-se na ilha 

Ndangi, lugar sagrado onde se cultuavam os espíritos dos antepassados da realeza, em busca 

de orientação para melhor decidir o destino do seu reino. (LUZ, 1995, p.372). 

No universo da nação jeje, mais precisamente na região da Costa do Ouro, em África, 

estudos de Parés fazem menção ao culto do trovão e sua relação com as pedras. Ele noticia 

que, muito embora não se possa afirmar a existência de um culto organizado, as primeiras 

fontes sobre o assunto datam do século XVII.  O autor afirma: 

 

 

O culto do trovão está menos documentado, e as primeiras fontes do século 

XVII falam, sobretudo, da Costa do Ouro [...] Barbot documenta, em 

território akan, a associação entre o trovão e uma divindade celeste 

conhecida como Jean Goeman ou Jankomé (Onyankome). Bosman, 

referindo-se à mesma região, menciona que os “negros” são da opinião que 

“a força do trovão está contida em certa pedra”, e sugere a sua associação 

com“coisas sobrenaturais. Embora esses comentários não permitam afirmar 

a existência de um culto organizado do trovão, indicam uma antiga 

divinização desse fenômeno natural na região. Na área gbe, a primeira 

referência ao culto do trovão aparece num manuscrito francês datado entre 

1708 e 1724. Menciona-se, no reino de Uidá, o culto do trovão e a crença de 

que ele matava ladrões com suas “pedras”, insinuando-se já a sua 

associaçãocomo divindade da justiça. No entanto, é só na segunda metade do 

século XIX que encontramos documentados os primeiros nomes de 

divindades do trovão. F.E. Forbes é o primeiro autor, em 1851, a mencionar 

o nome de So (“Soh”) como divindade do trovão.  Hevioso é mencionado 

pela primeira vez pelo padre Borghero em 1863: “na língua Gegi, o deus do 

trovão se chama Kevioso. É o mesmo Shango dos Nagos”. Richard Burton, 

que visitou Uidá e Abomey no mesmo ano, fala também de “So ou Kheviso, 

ofetiche do trovão, cultuado em Whydah, no So Agbajyí, ou quintal do 

trovão”. (PARÉS, 2007, p. 280). 
 

Fábio Leite (2008, p.21), em “A questão ancestral: África negra”, dá conhecimento 
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que nos senufos, sociedade civilizatória localizada nas savanas do norte nas fronteiras com o 

Alto Volta, atual Burkina Faso e Mali, aspedras integram a formação ontológica da 

comunidade.  

Assim que uma criança nasce, uma pedra é colocada no canteiro da família, 

coberta por uma vasilha de barro emborcada. Ao lado dessa vasilha é 

colocada outra, também emborcada, sob a qual se encontram certas folhas e 

cascas de árvores. (LEITE, 2008, p.57). 

 

Segundo Leite (2008, p. 58), as pedras recebem água da chuva ou sacrifícios de água 

com a finalidade de proteger a criança. Quando esta chega à fase adulta não é mais necessário 

manter as pedras no canteiro da família, pois o indivíduo já adquiriu força, desenvolveu sua 

personalidade, podendo assim, removê-las, depositá-las em frente à sua casa e, 

ocasionalmente, realizar oferendas. 

Para completar a explicação sobre a importância das pedras para os senufos, Leite 

pondera: 
 

Após o fim da existência visível, as pedras continuam referidas, 

individualizadamente, às pessoas que as possuíam, representando-as. Todos 

esses fatos explicam a presença de pedras colocadas nos canteiros, mas 

também espalhadas pela aldeia, sendo, entretanto que no canteiro do chefe 

da comunidade pode ser plantada uma árvore simbolizando a vida, conforme 

informado. Um fator significativo referente a essas pedras deve ser ainda 

indicado, a fim de completar-se a explicação oferecida acerca da sua 

natureza mais profunda: considera-se que elas contenham uma parcela da 

personalidade do indivíduo, aquela imortal e ligada a seu destino, o 

Pile
40

parecendo mesmo confundir-se como uma divindade pessoal. Segundo 

parece, essas pedras, na instância da morte e dentro da multiplicidade de 

locais em que os ancestrais podem se manifestar, anulando de certa maneira 

o espaço e o tempo, constituem-se em sedes desses antepassados. De 

qualquer maneira, a sociedade as considera dotadas de certo tipo de 

vitalidade e, nesse sentido, nós a chamamos de “pedras-seres”.  (LEITE, 

2008, p. 58). 

 

Nota-se nos relatos mitológicos africanos que os minerais [...] integram a hierarquia e 

a pirâmide do poder vital que rege o mundo visível e invisível. (ALTUNA, 2006, p. 62)
41

 O 

                                                           
40

“O Pile é considerado um princípio vital indestrutível, podendo ter dois destinos após o término da existência 

visível: reencarna-se em um novo membro da família ou integra-se no país dos ancestrais.” (LEITE, 2008, p. 

56). 
41

. “Os mundos visível e invisível, embora muito amplos e complexos estão unidos por relações vitais com 

intercâmbios permanentes. A vida está hierarquizada; a sua quantidade resulta diversamente dosificada. „As 

aparências sensíveis apresentam-se sob formas divergentes  nos reinos vegetal, animal e mineral. Mas estas são 

essencialmente manifestações de uma só realidade fundamental: O  universo, rede de forças divergentes, porém 

suplementares‟. Esta rigorosa hierarquia de forças concretiza-se num sistema de relações ativas  porque os seres 
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elemento natural pedra é uma hierofania, ou seja, palco de manifestação do sagrado. Ela está 

sempre presente, ora associada à própria divindade, ora como símbolo, acumulador de 

energia, objeto de culto e reverência.  Nos relatos afro-brasileiros não é diferente. 

  

                                                                                                                                                                                     
influenciam-se mutuamente segundo a modalidade existencial marcada e o seu grau de energia. Energia e 

eficácia são valores existenciais”. (ALTUNA, 2006, p.62). 
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3.2 A PEDRA NA COSMOVISÃO AFRO-BRASILEIRA 

 

A pedra na cosmovisão afro-brasileira pode variar de tamanho, cor, textura, 

composição. Pode ser uma “pedrinha miudinha de Aruanda ê
42

”, assentada e cultuada com 

seus emblemas, búzios, contas, quartinhas, pratos, dentre outros componentes ou um grande e 

vistoso monumento. O que importa é o que ela significa para o povo de santo. Já diziam os 

mais velhos, o lajedo pode ser muito grande, mas pode ser de pedrinha miudinha, o 

importante é a energia, o axé que dela emana que move mar, céu, terra, fogo e ar. 

A substância mineral pedra já era assunto investigado por Nina Rodrigues em 1896 

que a ela se referia como símbolo sagrado.  Eis a sua narrativa: “O meteorito ou pedra de raio, 

segundo parece, é tido na África por objeto sagrado e, como tal, venerado. Entre nós, porém, 

o meteorito não é somente um objeto sagrado, mas o ídolo-fetiche do próprio Sangô como tal 

adorado.” (RODRIGUES, 2006, p.42). 

No texto acima, Rodrigues, ao se referir ao elemento pedra como ídolo-fetiche, 

demonstra uma visão eurocêntrica, calcada nas teorias evolucionistas da época
43

. Todavia, ele 

foi pioneiro nos estudos sobre o universo do candomblé. Seus trabalhos científicos deixaram 

importantes contribuições para a análise dos aspectos estruturantes e simbólicos da religião. 

Na sua narrativa, Rodrigues acrescenta a “adoração é dirigida diretamente ao 

meteorito [...] O Santo ou orisá é a pedra de raio em que, como lhe explicara uma negra, o 

santo está encantado. Sangô é, assim, a manifestação mais clara da litholatria bahiana.” 

(RODRIGUES, 2006, p.42). 

                                                           
42

 A cantiga Pedrinha Miudinha/ História Pro Sinhozinho é de domínio público e de autoria anônima. É muito 

conhecida nos circuitos de Candomblé de Caboclos. Tornou-se popular na voz da cantora Maria Bethânia. 
43

“As ciências humanas daquela época foram marcadas por um pensamento evolucionista. O homem era 

considerado o mais evoluído dos animais e a raça branca a mais avançada dentre os seres humanos. Por outro 

lado, houve uma corrente preocupada com sobrevivências culturais, buscando registrar as características dos 

povos colocados em extinção pela expansão da cultura europeia. Esses traços do pensamento social da época 

ficam claros em Os africanos no Brasil. Rodrigues demonstra que compreendeu o africano como 

intelectualmente inferior ao europeu e considerava as desigualdades sociais entre brancos e negros no Brasil 

como consequências naturais. Mas o racismo de tal perspectiva foi acompanhado por uma nostalgia paradoxal 

pela perda dos africanos no Brasil e uma solidariedade paternalista para com a religiosidade africana, a qual o 

levou a reivindicar o fim da perseguição aos candomblés. No seu raciocínio, a persistência das praticas religiosas 

afro-brasileiras e a “ilusão da catequese” resultaram da incapacidade do africano de compreender as 

complexidades do monoteísmo cristão. Desta forma, argumentou ele, o “fetichismo” do negro era inevitável e, 

portanto, devia ser tolerado”. (CASTILHO, 2010, p.105). 
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É frequente encontrar nos campos “pedras sagradas que de ordinário tiram a sua 

procedência divina das dimensões ou irregularidades de formas”. (RODRIGUES, 2006,        

p. 42). A pedra de Ogun é uma delas localizada entre: 

 

[...] os engenhos d‟Agua e de Baixo, no município de S.Francisco. De fórma 

de parallelepípedo irregular e collocada na encosta de um valle, à margem da 

estrada, a pedra tem face voltada para o sul, enterrada no sólo até quasi o 

meio, mas a face norte com mais de dois metros de altura, está toda 

descoberta. A pedra tem mais de tres metros de comprimento e apresenta na 

face norte uma escavação ou entalhe natural que se estende até à face 

superior. Sobre esta pedra encontram-se contínuos vestígios ou restos de 

sacrifícios, sangue, penas de aves, conchas marinhas etc. [...] (RODRIGUES, 

2006, p.43). 

 

Bastide, em o “Candomblé da Bahia: rito nagô”, ao discorrer a respeito da sacralidade 

de monumentos naturais fora dos terreiros de candomblés, diz que existem outros lugares 

considerados sagrados pelos africanos a exemplo da pedra de Ogum, do tempo de Nina 

Rodrigues, (BASTIDE, 2001, p. 81) que era palco de rituais litúrgicos e, também, da pedra de 

Oxumarê.  Eis sua descrição: 

 

Na Bahia mesmo existe ainda a pedra de Oxumarê, perto do mar, que 

apresenta anfractuosidade semelhante a uma pia de água benta; as jovens 

mães ali vão para de certo modo batizar os filhos, a concavidade estando 

sempre cheia de água da chuva e de ondas misturadas. Sinal feliz é nesse 

momento aparecer no céu um arco-íris: Oxumarê está abençoando a criança 

que lhe apresentam. (BASTIDE, 2001, p.82).  

 

Serpa (1996, p.183) em “Ponto convergente de utopias e culturas: o Parque de São 

Bartolomeu” noticia a presença de duas grandes pedras: uma consagrada ao orixá Obaluaiê e 

a outra consagrada ao orixá Tempo. 

Mais recentemente, o estudo de Velame, “Arquitetura da Ventura: os terreiros de 

Candomblé de Cachoeira e São Félix” faz referência à famosa festa da Pedra da Baleia (figura 

14) - morada de Iemanjá que ali se instalou para zelar por todo o povo-de-santo do Recôncavo 

Baiano (VELAME, 2012, p. 441). Eis o relato: 

 

A Pedra da Baleia sempre foi um lugar sagrado e dedicado ao culto de 

Iemanjá [...] esse culto era feito de forma isolada pelos terreiros, cada templo 

afro-brasileiro de Cachoeira e São Félix tinha dentro do calendário de sua 

casa uma data específica para depositar os presentes nessa pedra, um lugar 

que pertencia a todos os terreiros da região [...] Segundo o mito local 

contado por Gaiaku Luiza, Iemanjá ouvindo os clamores, as súplicas e os 
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chamados de seus filhos nos porões dos navios negreiros que saiam da Costa 

dos Escravos na África transformou-se em uma Baleia. Iemanjá em seu devir 

baleia, seguiu os navios negreiros, de perto, em sua travessia pelo Oceano 

Atlântico até o porto de Salvador, repousando da longa viagem nas águas da 

Baia de Todos os Santos, onde assistiu a seus filhos sendo vendidos e 

examinados como mercadorias. Em seguida, acompanhou os navios adentro 

do Rio Paraguaçu, levando a salvo seus filhos até o cativeiro e zelando por 

eles em suas novas vidas, em suas condições de escravos no Recôncavo 

Baiano. Nessa tarefa de guardiã, ela havia se transformado em uma pedra no 

meio do Rio Paraguaçu, a pedra tornou-se morada de Iemanjá Ogunté, que 

ao longo do ano recebe diversos presentes ofertados pelos seus filhos 

zelosos. Além da história local, a denominação deve-se, também, ao fato da 

pedra assemelhar-se a uma baleia quando o Rio Paraguaçu está com a maré 

baixa. (VELAME, 2012, p.452-453). 

 

Figura 14: A Pedra da Baleia/ Bahia / Cachoeira - Brasil 

  Disponível em: < www.portalaponte.com>. Acesso em: 24 de dez.  2016. 

. 

A Pedra do Sal (figura 15) situada na região central do Rio de Janeiro, mais 

precisamente no bairro da Saúde, é outro exemplo. Ponto de desembarque de navios 

negreiros, a Pedra do Sal foi tombada pelo Instituto Estadual de Patrimônio Cultural do Rio 

de Janeiro –INEPAC,em 20 de novembro de 1984. (MANSUR;CARVALHO; DELPHIM E 

BARROSO, 2008, p.18) A pedra é considerada um monumento sagrado, espaço litúrgico, 

reduto do samba, do partido alto, da capoeira, do Candomblé. 

http://www.portalaponte.com/
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Figura 15: A Pedra do Sal / Rio de Janeiro - Brasil 

 

       Disponível em: <www.ceerte.org.br>. Acesso em: 22 de dez.  2016. 

 

“A pedra do Sal é pedra e cultura, é matéria e espírito. Ela protege os moradores e é 

protegida por eles. A sua existência concreta e simbólica alimenta a consciência 

preservacionista [...] e contribui para a constante atualização e reconstrução e da memória da 

localidade”. (CHAGAS, M. e CHAGAS, V., 2008). 

A obra de Velame revela, também, a existência da Pedra do Cavalo e da Pedra 

Rachada, no Recôncavo Baiano. Vejamos: 

 

[...] morada dos caboclos [...] nesses lugares são cultuados os donos da terra, 

os índios, notadamente, os Tupinambás que habitaram a região [...] são 

realizadas as obrigações e oferendas aos donos da terra pelos corpos 

itinerantes do povo-de-santo de São Félix [...]. (VELAME, 2012, p.441)  

   

O Olumo Rock (Pedra Grande em Abeokuta-Ogun/Nigéria), as Pedras Negras de 

Pungo Andongo (Pedra grande em Cacuso – Malanje – Angola) e a Pedra de Xangô (Pedra 

Grande em Salvador-Bahia-Brasil), guardadas as suas particularidades, reúnem uma série de 

http://www.ceerte.org.br/
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dramas sociais, passados traumáticos, conflitos religiosos e tensões  geo-politicas  que fizeram 

delas palcos de disputas dos mais variados segmentos. O Olumo Rock, por exemplo, foi 

abrigo, utensílios, morada, do povo Egba; foi, também, alvo de conflito entre líderes 

religiosos: como o pastor que roubou pedaço da pedra e sacerdotisas que lá atuavam e 

desejavam salvaguardar o monumento natural considerado símbolo das suas crenças.  

Pedra de Ogum, Pedra de Oxumarê, Pedra da Baleia, Pedra do Sal, Pedra do Cavalo, 

Pedra Rachada todas estas e mais outras são Otás afro – brasileiros – pontes, moradas dos 

deuses, lugares sagrados indispensáveis às práticas religiosas. Cada uma possui um enredo e 

traz consigo a sua história e a dos homens que as incorporaram à sua vida, estabelecendo uma 

relação de encontro, de natureza espiritual entre o mundo metafísico (invisível) e o mundo 

físico (visível). 

A Pedra de Xangô em Cajazeiras também faz parte desse rol de lugares sagrados. 

Segundo o imaginário popular, o sítio natural foi palco de luta, resistência, rota de fuga de 

escravizados fugidios, remanescentes de quilombos, morada dos índios tupinambás, dos 

orixás, voduns, inquices e caboclos. Mas, antes de adentrarmos no tema propriamente dito, é 

importante conhecer os atributos e o universo simbólico que mantêm vivos e reatualizam os 

mitos referentes a Xangô, Nzazi, Sogbo, aos caboclos e às pedras.  
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3.3 A PEDRA NO CANDOMBLÉ 

 

O candomblé
44

 é o resultado da mistura das vivências religiosas trazidas para o Brasil 

pelos mais diversos grupos étnicos (yorubá – banto – ewe-fon e outros) oriundos do 

continente africano que aqui chegaram na condição de escravizados. Desprovido de seus bens 

materiais e pessoais, o povo negro da diáspora trouxe apenas no corpo, na memória, as suas 

crenças, os seus símbolos, mitos, ritos e tradições que foram aqui ressemantizados.    

A maioria das sociedades africanas possuía entidades locais. Cada povo cultuava 

separadamente a sua própria divindade. Na Bahia-Brasil, “a reunião simultânea de cultos de 

várias divindades num mesmo terreiro surge, [...] durante a fundação do Ilê Iyá Nassô – 

ocorrida, segundo os cálculos mais arriscados, na última década do século XVIII, ou segundo 

os mais conservadores, nas primeiras décadas do século XIX”.  (PARÉS, 2007, p.271)45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
44

. “Candomblé palavra que é oriunda da língua Banto Quicongo, originalmente CANDOMBE, que significa 

lugar de oração ou de adoração às suas divindades e que em nossos dias é a palavra que define os cultos aos 

Nkisi, Orixás e Voduns”. (SANTOS, 2010, p. 70) 
45

“O processo formativo do Candomblé não respondeu a uma simples réplica de uma ou outra tradição africana, 

mas existiu toda uma série de condicionantes socioculturais que obrigaram e estimularam uma “criatividade” que 

resultou em características institucionais propriamente brasileiras, além, ou ao lado, dos possíveis processos de 

continuidade. [...] – “princípio da agregação” – baseado na dinâmica de incluir novas divindades num complexo 

ritual preexistente, princípio que no sistema religioso vodum constitui a regra (em vez de exceção, como parece 

acontecer nos cultos de orixás pré-coloniais), persistiu como uma influência jeje que ofereceu um modelo 

organizacional marcante na constituição do Candomblé”. (PARÉS, 2007, p. 277). 
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Figura 16: Pedra de Xangô / Salvador, Bahia - Brasil 

 

Foto: Juscelino Pacheco – Acervo: Maria Alice Silva, 2014. 

 

Considerado “uma criação genuinamente brasileira”, o candomblé segundo Parés foi 

“condicionado e moldado pela sociedade colonial e escravista [...]”, e “reproduziu e adaptou 

os princípios básicos dos cultos de múltiplas divindades e formas de performance ritual 

seriada característicos do sistema religioso vodum”. (PARÉS, 2007, p.292) 

 Elemento fundante, microcosmo garantidor da preservação da identidade cultural 

africana, o candomblé ressignificou as práticas e trocas religiosas exercidas entre as diferentes 

nações
46

 e os ameríndios – os verdadeiros donos da terra – dos rios, das matas e florestas 

brasileiras. Assim, através das divindades orixás
47

, inquices, voduns e caboclos
48

, as 

                                                           
46

“Nos séculos XVII e XVIII, o termo “nação” era utilizado pelos traficantes de africanos escravizados, 

missionários e oficiais administrativos das feitorias para designar os diversos grupos populacionais autóctones 

(PARÉS, 2007, p.23). O significado do termo “nação foi sendo modificado com o tempo, deixando de designar a 

identidade coletiva dos escravizados para denominar a identidade coletiva religiosa dos afrodescendentes. Na 

contemporaneidade, compreende-se por nação de candomblé a denominação atribuída aos grupos étnico-

religiosos que, por meio da língua litúrgica, dos ritos e mitos, distinguem os candomblés da Bahia”. 

(DOURADO, 2010, p. 55-56). 
47

 Orixá – “é a classificação genérica atribuída às divindades do panteão yorubá ou nagô-keto. Os orixás são 

símbolos vivos, assimilados à natureza e às ações dos homens e que se manifestam também através da 

corporeidade humana”. (DOURADO, 2010, p. 59). 
48

Inquices são as entidades cultuadas pela nação banto, mais conhecida como nação angolacomposta por 
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manifestações do sagrado e da cultura se perpetuaram e são ritualizados, utilizando-se como 

símbolos os elementos da natureza: integrantes do reino animal, vegetal e mineral, dentre eles, 

as pedras consideradas otás – moradas dos deuses. 

Òtá é uma palavra de origem africana comumente usada no candomblé para se referir 

às pedras que fazem parte dos assentamentos, ou seja, dos altares. “São pedras normalmente 

encontradas em rios de água límpida e cristalina que têm o poder de encantar as divindades, 

os orixás” (EYIN, 2014, p.6) e são sacralizadas. A cada entidade sobrenatural correspondem 

“assentos” específicos e os elementos que os compõem expressam os diversos aspectos do 

orixá (inquice, vodun e caboclo)
49

 cuja natureza simbolizam. (SANTOS, 2008, p.35).  

Os assentamentos, por sua vez, são corpos formados por um continente
50

 e um 

conteúdo. É o conteúdo que determina a entidade e o tipo de axé que ela regula. O assento de 

Oxalá, por exemplo, dentre outros elementos, é constituído de uma grande cuia de porcelana 

branca, igbá, simbolizando a matéria que corresponde aos elementos are água, e, 

principalmente, de uma pedra, chamada òta. (SANTOS, 2008, p.202). 

Quase todos os “assentos” contêm um òta, uma pedra de característica particular e 

única. A presença do orixá na terra é a pedra. O òta é o corpo, ou seja, o núcleo central do 

“assento”. (SANTOS, 2008, p. 202) É ela que receberá, durante os rituais e as oferendas, os 

elementos do reino vegetal, mineral e animal portadores de axé. 

 

Os assentos de Oxum e Iemanjá, por exemplo, são conchas e pedras 

encontradas nas águas, uma vez que estas são os elementos desses orixás, rio 

e mar, e eles têm uma cor correspondente às cores destesorixás (amarelo ou 

ouro para Oxum, branco ou prata para Iemanjá). As pedras de Xangô supõe-

seterem caído do céu, já que Xangô é o deus do trovão. (SANSI-ROCA, 

2010, p.9). 

 

Depois de sacralizada, a pedra constitui o vínculo entre a divindade, o iniciado (filho 

de santo) e a mãe (ou pai) de santo responsável por zelar e mediar a relação. A pedra não é 

                                                                                                                                                                                     
africanos falantes de línguas do tronco banto [...] Voduns são as divindades cultuadas pela nação de tradição 

ewe-fon  composta por africanos falantes das línguas ewe-fon ou  gbe  a saber: (jejes, minas, ardras ou aladas, 

uidás, mahis, mundubis, savalus e etc) [...] Caboclos são entidades do panteão afro-indígena, nobres espíritos 

indigenas que passaram a ser cultuados principalmente pelos candomblés de nação angola. (DOURADO, 2010) 

p. 57 - 61). 
49

 Grifo nosso inclui-se nesta afirmativa os inquices, voduns e caboclos. 
50

“Distinguem-se três tipos de materiais para os continentes: 1) vasilhas feitas de cuias e cabaças – igbá- 

substituídas por vasilhas de porcelana ou louça: bacias, sopeiras ou pratos brancos para os Funfun ou enfeitados 

com motivos de cores apropriadas para os outros òrisá; 2) vasilhas de cerâmica ou de cor natural: potes, 

quartinhas, kòlòbó, panelas, alguidares ou pratos; vasilhas de madeira ao natural:gamelas”. (SANTOS, 2008, p. 

201). 
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confeccionada, não é comprada, ela deve ser encontrada. É submetida ao oráculo (ifá – 

búzios) que dirá se é masculino ou feminino e a que divindade corresponde; o tipo de 

material: pedra ou argila. Se argilosa, é bem provável que seja uma pedra de Nanã ou 

Obaluaê. Tudo pode ser substituído no “assento”, exceto o òta. 

 

Por um procedimento litúrgico, o orixá se transporta e se condensa em um 

otá, pedra ritual característica e diferenciada para cada divindade, em ritual 

chamado vulgarmente de “assentamento do santo”. Esta pedra, este otá no 

meu entender, é um acumulador e depósito de energia ,sendo, por 

conseguinte, uma pequena porção individuada da energia do orixá assentado, 

assim como a pessoa o é. Orixá, otá e iniciado, estão, pois, em inter-relação 

identitária, na medida em que, cada pessoa é também uma porção 

individuada do seu orixá, de sua seleção de consciência, de sua faixa de 

energia cósmica. A pedra de per si, em seu estado, já era uma diminuta e 

concentrada porção de energia do orixá. (TAVARES, 2008, p.99-100). 

 

A pessoa e o otá estão unidos, intimamente ligados, pelo processo de iniciação. O otá 

ganha vida sagrada, ou seja, deixa de ser pedra e será o Orixá responsável pela guarda do axé, 

do destino do iniciado. (EYIN, 2014, p.6). 

 

No assentamento do orixá, é como se a energia da cabeça da pessoa fosse 

transferida qualitativamente, e numa intensidade renovável para a pedra, 

para o otá que está constituído de energia correlata. Esta pedra é, portanto, 

capaz de assimilar, conservar, e renovar com ossés e com o sangue dos 

sacrifícios, a energia de ambos que é, em última análise, a energia do orixá 

comum. Se essa energia do ori, da cabeça do iniciado atende pelo nome de 

Xangô, ele estaria ipso facto assentando o seu Xangô. (TAVARES, 2008, 

p.101-102). 

 

Fonte mágica de grande expressão para o rigor dos cultos afro-negros [...] as pedras 

sagradas atuam como marca, morada ou como a própria divindade, verdadeiro objeto síntese, 

natureza, mito, homem. (LODY, 1980, p.12) 

Em todos os lugares do mundo podem ser encontradas pedras sacras que foram 

tocadas pelo divino ou são os próprios divinos. Elas são objetos de culto e adoração. Os mitos 

contam as histórias desses deuses, suas cortes, seus feitos e façanhas. Aqui nos reportaremos 

apenas às cosmovisões africana e afro-brasileira pelo fato de a Pedra de Xangô se constituir o 

objeto deste estudo. 
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3.4 A PEDRA E SUA RELAÇÃO SIMBÓLICA COM XANGÔ 

 

Para os afro-brasileiros de religião de matriz africana, o mito representa e 

desempenha uma função indispensável: corrobora com o devir humano 

(nascer, crescer e multiplicar); exprime, enaltece e codifica a crença; revela e 

impõe princípios morais; garante a eficácia dos ritos, dos rituais e oferece 

regras práticas para a orientação e convivência de pessoas. (SANT‟ANNA 

SOBRINHO, 2015, p.212). 

 

Uma louvação a Xangô (Oríkì de Sàngó) de autoria de Oba Bii – Mãe Aninha do Ilê 

Axé Opô Afonjá (1930) relaciona o orixá ao elemento pedra. Vejamos: 

 

“[...] Aquele que racha o pilão 

O rei que não se enforcou, 

Que ensina, compreende, conversa, 

Protege e aconselha 

Ao invés de carregar nas costas, 

Encoraja como pedra que é 

Atiradamente concentradamente 

Orixá da sabedoria, 

Orixá meu rei [“...]”. 

 

 “As grandes formações rochosas estão associadas a Xangô. A pedra remete ao seu 

caráter firme decidido e inquebrantável, simbolizando a dureza dos grandes reis, dos senhores 

absolutos, mas como Xangô, incorruptíveis.” (EYIN, 2014, p.141). 

“Xangô é apelidado de Jacutá – „o jogador das pedras‟, expressão que se refere à 

quarta-feira, ojó jacutá, que lhe é consagrada. Trovão, raio e meteorito expressam a interação 

entre o céu e a terra. O poder criador é ao mesmo tempo celeste e violento”. (AUGRAS, 2008, 

p.138). 

Parés, baseado no trabalho do Coronel A.B Ellis Rodrigues (1977, p.225), ratifica 

Augras ao recordar que “um dos nomes de Xangô é Dzakutá, „o atirador de pedras‟, e se 

refere à divindade como uma manifestação litólatra, associada ao culto de meteoritos e 

machados de pedra que remonta à idade da pedra e afirma que no Brasil colonial havia cultos 

ameríndios similares”. 

Segundo Verger, na Bahia existem doze Xangôs, quais sejam: Dadá, tido como o 

irmão mais velho de Xangô; Airá  Intilé;   Airá Igbonan; Airá Adjaosi; Oranian,  Jakutá, 

considerado “o jogador das  pedras”; Baru; Obá Afonjá; Obalubé; Ogodô; Oba Kosso, rei  da 

cidade de  Kosso; Aganju, considerado o mais jovem do Xangô. (VERGER, 2002, p.140). 
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Simbolicamente, doze é o número de Xangô e está associado à realeza, aos doze 

ministros
51

. Vermelho escuro e branco são suas cores. O dia da semana – quarta-feira.  Sua 

comida preferida é o amalá
52

. O inhame, a bola de arroz e o akassá também fazem parte do 

seu banquete.  O orogbo é sua fruta sagrada. O carneiro é o seu animal votivo, mas o cavalo, o 

cágado, o elefante, o burro e a pantera são, também, considerados animais totêmicos. A coroa 

expressa a sua condição de rei.  O oxê (machado duplo), o xere (chocalho em cobre que 

quando agitado faz o barulho da chuva); o batá (instrumento percussivo); o labá (bolsa); o 

ajerê (panela de barro); o acará (mecha de algodão, embebida em azeite de dendê, que quando 

acesa, lembra o fogo de Xangô); o pilão, a gamela e outros compõem o seu repertório 

simbólico. 

Xangô tem no conjunto dos seus adereços uma bolsa chamada labá [...] e é 

usada para guardar suas pedras de raios, (edun àrà). Estas pedras fazem parte 

do complexo mítico do seu assentamento. Quando manifestado nos seus 

filhos, ele imita o lançamento destas pedras de raio na dança frenética do 

alujá, retirando de sua bolsa as pedras míticas e jogando pelos quatros 

“cantos do mundo”, como demonstração de seu vasto poder. (LIMA, 2010, 

p.37). 

 

A folha do orixá Xangô é a ipessã, a folha do bilreiro. A folha de manga espada 

também lhe é atribuída e é a preferida para forrar o barracão no dia de sua festa. No entanto, a 

folha de qualquer mangueira poderá ser utilizada. (TAVARES, 2008, p.111). Kawô-

Kabiyèsílé é a sua saudação e significa “Venham ver o Rei descer sobre a Terra”. (VERGER, 

2002, p.140). 

No universo afro-indígena, Parés aponta uma variedade de Caboclos que são “tipos” 

de Xangô ou “vêm pela corrente de Xangô”. Afirma, ainda, que esses Caboclos compartilham 

com Xangô alguns dos seus atributos. Observemos: 

 

[...] interações com os gentis e caboclos [...] Eis onde Xangô talvez mais 

opere claramente como uma classe, uma marca ou uma imagem mental, 

utilizada para racionalizar um campo semântico difuso que inclui idéias de 

                                                           
51

 Xangô tornou-se o quarto Alaafin após destronar seu irmão Ajaká.  Para se manter  no poder instituiu um 

conselho  composto de 12  obás ou ministros. Seis à direita, seis à esquerda. 

52 “O amalá é uma das comidas rituais de Xangô. Na Bahia se entende por amalá uma espécie de caruru feito 

com quiabo e carne, que é arrumado num prato ou alguidar sobre um angu de inhame, de farinha de mandioca ou 

acaçá. A arrumação da comida ritual – o caruru cobrindo inteiramente o angu – é que explica a mudança 

semântica que vem ocorrendo na Bahia em relação à palavra amalá, que em ioruba significa apenas o angu, a 

papa de inhame ou de outros ingredientes e que na Bahia adquiriu o sentido de caruru, Carneiro apud Lima 

(2010, p.82). 
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poder, força, realeza, virilidade, dinamismo, luta justiça e assim por diante. 

As novas entidades “brasileiras” podem compartilhar com Xangô alguns 

atributos rituais, como cores, emblemas e oferendas alimentares. No entanto, 

o que realmente explica chamá-los de “Xangô” é uma qualidade de caráter, 

alguns traços de personalidade e valores morais, que logo se expressam no 

comportamento. Assim, apesar do grande ecletismo criativo das religiões 

afro-brasileiras, “velhos significados” parecem reproduzir-se em novas 

formas e inscrever-se em novas expressões. (PARÉS, 2014, p.177-178). 

 

Santos, na obra “O dono da terra: o caboclo nos candomblés da Bahia”, revela que em 

1919 a polícia apreendeu objetos e músicas manuscritas pertencentes a um candomblé de 

caboclo que fora entregue ao Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB).  Baseado em 

um artigo de duas laudas, publicado por Manuel Querino em 1919, Santos faz saber que o 

candomblé de caboclo é uma fusão de crenças europeia, africana e brasileira. (SANTOS, 

1995, p. 82). 

Com forte predominância africana na realização dos rituais, no candomblé de caboclo 

os preparos das ervas difere do candomblé tradicional pela quantidade e qualidade. Os 

atabaques são os mesmos e o Oxê de Xangô (machado em madeira) e o ecutá (pedra) 

compõem os objetos de culto. (SANTOS, 1995, p. 82-84). 

Bernardo, no livro “Xangô e Thémis: estudos sobre filosofia, direito e racismo,” busca 

fazer um resgate quanto à ideia de justiça na ótica de um deus africano que fora ressignificado 

na diáspora através de diversas imagens e representações. (BERNARDO, 2016, p.102) Eis o 

que diz o autor:  

Percebe-se que existe uma variedade de suposições arquetípicas sobre a 

noção de justiça em Xangô. Inicialmente a imagem do OXÉ (machado) está 

sempre associada ao corte rigoroso do mal. Xangô usa seu instrumento fálico 

para cortar as desigualdades e, neste momento, montado em seu cavalo, 

cavalga sobre o fogo e nada o detém. A coragem e o destemor são 

associados à figura mítica do herói que chega para salvar o povo das 

desigualdades e da tirania. O cavalo, o machado e o fogo simbolizam 

recorrentemente o poder para quem os detém. O oxé sempre tem duas faces, 

aspectos duplos de um rei imperioso. Um deus generoso e cruel. O machado 

que constrói casas e corta o alimento é o mesmo que mata e dilacera o 

inimigo [...]O axé de Xangô é esta força que torna possível aquilo que é. 

(BERNARDO, 2016, p. 102-103) 

 

Senhor da justiça, da ordem [...], Xangô tem o poder de ir, a capacidade de colocar 

fogo pela boca e de destruir o que precisa ser extinto, de fazer o que é justo e necessário em 

nome dessa justiça. A capacidade de triunfar, passar pelas dificuldades e vencer. (ADEYEMI 

III, 2014). 
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Xangô – Nzazi – Sogbo, respectivamente o orixá, o inquice e o vodun da justiça, dos 

raios, dos trovões, do fogo, da pedreira, representantes das nações Keto, Angola e Gege. 

Símbolo de autoridade política, do poder, da resistência, da perseverança. Aquele que sustenta 

o fogo, que é o próprio fogo, que constrói e também destrói, que lança pedras de raios, 

trovões.  

Um mito da nação Keto revela que o orixá Xangô era filho de Oranian e Iamassê. 

Criado na terra de sua mãe, desde garoto, não escondia seu temperamento forte, viril e 

autoritário. Na juventude, partiu em busca de aventuras levando consigo seu oxé – machado 

de duas lâminas e um saco de couro onde guardava seus segredos, ou seja, o poder de cuspir 

fogo e lançar as pedras de raio, o poder de lançar edum ará. Xangô visitou a cidade de Cossô e 

lá pretendia instalar o seu reinado, o que, inicialmente, não foi aceito pelos habitantes, 

obrigando-o a impor-se pela força. Xangô utilizou seus poderes e castigou com muita 

crueldade o povo de Cossô. Com trovões e pedras de raio Xangô atacou a cidade e, 

imediatamente, o povo resolveu pedir-lhe clemência [...]: Kabiyesi Sango, Kawo Kabiyesi 

Sango Obá Kossô! “Viva Sua Majestade Xangô, Rei de Cossô (PRANDI, 2001, p.246). 

 

Outro mito ioruba traz a relação de Xangô com a pedra de raio: 

 

Um dia Xangô e Ogum se colocaram frente a frente, no campo de batalha: 

lutavam pela conquista de Iansã. Ogum veio furioso, vestido em sua 

armadura metálica com todo tipo de proteção. Ele trazia muitas armas, vinha 

carregado de ferro e era impossível vencê-lo numa luta corpo a corpo. Ele 

era todo armadura. Xangô veio sem nada, porque sempre fez tudo por 

impulso e nunca soube como se organizar corretamente. Sua única arma era 

uma pedra que carregava na mão. Então Xangô jogou a pedra em Ogum e 

ele pegou fogo. A pedra de Xangô era o corisco, um meteorito que solta 

chamas, era a pedra de raio, edum ará. Com sua magia Xangô derrotou 

Ogum e ganhou Iansã. Ogum foi um orixá guerreiro, feroz, sempre caçando 

nas florestas, lutando para sobreviver. Xangô foi um orixá briguento e soube 

brigar tanto como Ogum. Mas Xango, ao contrário de Ogum, soube desfrutar 

da boa vida. (PRANDI, 2001, p.264) 

 

Além das narrativas mitológicas, convém registrar que alguns orixás foram reis 

durante sua trajetória na terra. Xangô foi um deles – “rei por excelência: um verdadeiro rei de 

reis”. (PARÉS, 2014, p.157). 

 O primeiro autor a citar Xangô, enquanto rei e ser humano, foi Bowen (1858) ao 

declarar que Xangô fora majestade em Ikoso ou Koso – uma vila localizada nas proximidades 
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do Ilê Oyo. O padre Baudin (1884) e o coronel Ellis (1894) confirmaram a versão de Bowen. 

Johnson (1921), por sua vez, conferiu alguma legitimidade histórica ao mito, ao listar Xangô 

como o quarto rei da cidade de Oyo e incluí-lo entre os “reis mitológicos e heróis 

divinizados”. (PARÉS, 2014, p. 157). 

Na nação Angola, foi dada ao inquice Nzazi a nobre missão de Senhor da Justiça, do 

poder, dos trovões, dos raios, do fogo, da pedreira.  Diz o mito que Nzazi acompanhado de 

numerosa armada viu-se à frente com o exército inimigo. As ordens dos seus adversários eram 

matar não fazer prisioneiros, o que aconteceu. Ao presenciar a execução brutal dos seus 

homens, com os seus corpos impiedosamente mutilados, Nzazi, do alto da pedreira, 

enfureceu-se e com o seu machado dá vários golpes na pedra. Isto provocou faíscas de fogo 

que ganharam imensa força e velocidade, atingindo seus inimigos mortalmente.  Nzazi, ao 

perceber o poder do seu ato, ergueu seu machado em direção ao céu e provocou uma 

sequência de raios que destroem completamente os seus inimigos
53

.  

A importância civilizadora do fogo é evidente. Ele transforma tudo, derrete a 

pedra, transmuta os alimentos, domina a natureza, assusta os animais, rasga a 

noite. Pelo fogo, o raio e o trovão, Xangô é o deus criador e destruidor, 

inteligente, impulsivo e violento. Representa o poder transformador do fogo, 

a cultura e sua transmissão, pois é em volta da fogueira que se reúnem as 

primeiras sociedades humanas. (AUGRAS, 2008, p. 140).  

 

Um mito da tradição Jeje procura explicar a amizade entre Sogbo e Dan. Ei-lo: 

 

Conta-se que Xangô [...] rei da dinastia de Oyó, após vários dias de viagem 

chegou à terra de Dan, reino de Dahomé. Vendo o cansaço do viajante, Dan 

recebeu Xangô com muita comida e bebida. Xangô recebeu com as duas 

mãos a gentileza de Dan e aceitou a hospedagem do povo do Dahomé. 

Xangô e Dan conversaram muito, fizeram amizade e perceberam que havia 

muita coisa em comum na história dos seus antepassados. Quando chegou a 

hora de Xangô deixar a “terra da cobra”, ele disse que partiria, mas em 

retribuição, todos os anos o seu povo viria reverenciar o povo de Dan. Assim 

Xangô recebeu o nome de Sobô na terra de Dan e constituiu no reino de 

Dahomé uma grande família, a família de Heviossô. (SOUSA JUNIOR, 

2011, p.60). 

 

                                                           
53

Disponível em: <http://paimutalengunzo.blogspot.com.br/2011/08/nzazi-ku-menekene-usoba-nzazi-

salve-o.html.> Acesso em: 07 de maio 2015. 

  

http://paimutalengunzo.blogspot.com.br/2011/08/nzazi-ku-menekene-usoba-nzazi-salve-o.html
http://paimutalengunzo.blogspot.com.br/2011/08/nzazi-ku-menekene-usoba-nzazi-salve-o.html
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Carvalho
54

, citado por Parés, faz referência a um mito em que o vodun Sobô recebe 

em suas terras, uma caravana chefiada por Dâ que lhe pede acolhida por uma noite. 

Preocupado com o cansaço dos seus hóspedes, Xangô estende a hospedagem por mais um dia. 

Eles conversaram muito sobre a história dos seus ancestrais e perceberam semelhanças e 

interesses comuns e Dâ então pede para ali fixar morada e Sobô sinaliza positivamente. 

Assim, a terra dos jeje-mahins, a terra de Sobô, passou a ser também a terra de Dâ. (PARÉS, 

2007, p.286). 

A hospedagem nas terras de Dan ou de Sogbo encontra íntima ligação aos mitos 

referentes às divindades iorubás Oxumarê e Xangô.“Essa tradição mítica que liga e sujeita 

Dan a Sogbo (ou Oxumarê a Xangô) talvez tenha surgido a partir da centralização e 

hierarquização dos cultos de voduns estabelecidos em Abomey, onde os cultos de Dan foram 

introduzidos nos templos de Sogbo”. (PARÉS, 2007, p.286). 

Prandi ressalta que “cada mito é autônomo e os personagens de um podem aparecer 

em outro, com outras características e relações, às vezes, contraditórias, sem que isso 

implique algum tipo de questionamento de sua veracidade”. (PRANDI, 2001, p.49). 

Elíade ao investigar as origens do mito diz que:  

 

O mito é sempre um precedente e um exemplo, não só em relação às ações – 

“sagradas” ou “profanas” – do homem, mas também em relação à sua 

própria condição. Ou melhor: um precedente para os modos do real em 

geral. “Nós devemos fazer os que os deuses fizeram no princípio”. Assim 

fizeram os deuses, assim fazem os homens. (ELIADE, 2008, p.339). 

 

Os mitos sagrados são modelos, experiências de vida que ilustram fatos ocorridos, “em 

um instante primordial e atemporal, num lapso de tempo sagrado. Esse tempo mítico sagrado 

é qualitativamente diferente do tempo profano, da contínua e irreversível duração na qual está 

inserida nossa existência cotidiana e dessacralizada.” (ELIADE, 1991, p.53). 

Segundo Sweet (2007, p.133), na obra “Recriar a África: cultura, parentesco e religião 

no mundo afro-português (1441-1770)”: 

 

[...] muitos académicos cristãos, partem do pressuposto de que o objetivo 

final da religião é a comunhão com a veneração de um Deus incognoscível. 

Pelo contrário, a maioria dos africanos via as crenças religiosas como uma 

forma de explicar, prever e controlar os eventos do mundo a sua volta. Os 

                                                           
54

 Ao reproduzir o mito narrado por Jeová de Carvalho mantivemos as grafias por ele utilizada para referir-se a 

Dâ e Sobô. 
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rituais e crenças africanas eram elaborados para lidar directamente com as 

coisas boas e com as ameaças do mundo temporal – doenças, seca, fome, 

esterilidade e muitas outras. 

 

“A maioria das divindades africanas era bem conhecida por parte dos crentes – pelo 

nome, pelo lugar onde viviam, pelas suas características pessoais, pelas doenças que podiam 

causar, e por aí em diante”. (SWEET, 2007, p.132).  

No contexto da diáspora, a função principal das divindades foi interferir no mundo 

concreto minimizando a dor física e existencial dos devotos. No caso específico, dos 

escravizados, a função foi ser sustentáculo espiritual daqueles que tiveram os seus laços 

étnicos, familiares, sociais e culturais abruptamente cortados.  

Os mitos relacionados ao Orixá Xangô são exemplos de virilidade, força, coragem, 

destreza nas adversidades. A rapidez, velocidade, sagacidade com os quais Xangô com sua 

pedra de raio vencia os seus inimigos, expandia o seu império, dominava o homem ea 

natureza, fê-lo o herói dos heróis, reis dos reis. 

 Os contos mitológicos enunciam e transmitem valores religiosos, históricos, sociais, 

éticos, imprescindíveis à existência humana, à experiência de estar vivo, de poder captar as 

lições de vida dos antepassados e aplicá-las no dia a dia. 

Para os negros transportados para o Brasil, a ancestralidade, a memória, o patrimônio 

simbólico africano foram os instrumentos utilizados a nível individual e coletivo para 

sobreviver e desafiar o perverso e desumano sistema escravagista. Através dos mitos, os 

escravizados transcendiam o tempo e o espaço profano, se projetavam para a sua terra de 

origem, ao passado, para o mundo espiritual africano ede lá traziam, recriavam e 

reelaboravam as suas crenças.   

  O culto ao orixá Xangô foi determinante nesta luta, consoante Parés: 

 

[...] Na África ocidental, na segunda metade do século XIX, John Peel 

constatou que com exceção de Ifá, Xangô é mencionado com mais 

frequência que qualquer outro orisha”(PEEL, 2000, p.109). Do mesmo 

modo, no jornal satírico O Alabama – publicado em Salvador, de 1863 em 

diante a divindade africana mais citada é Xangô. Tanto em Recife como em 

Trinidad, Xangô tornou-se o nome local para designar as religiões de matriz 

africana. Essa evidência sugere que a divindade do trovão, espírito tutelar do 

império de Oyo, atingiu uma popularidade simultânea e semelhante em 

ambos os lados do Atlântico. Tal sucesso  sócio religioso pode ser explicado, 

em parte, pelos antecedentes históricos. (PARÉS, 2014, p.149-150). 
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O papel fundamental de Xangô na formação do candomblé deve-se: à questão 

demográfica associada ao tráfico de escravos; ao favorecimento da presença, iniciativa e 

carisma de muitos sacerdotes de Xangô no Brasil, na primeira metade do século XIX e, 

sobretudo, aos símbolos de justiça e realeza atribuídos ao orixá, (PARÉS, 2014, p.155) 

vejamos: 

Para além do fascínio inspirado pela sua atemorizante manifestação natural, 

na forma de trovão, raio ou fogo, é provável que o atrativo que Xangô 

exercia sobre os seus devotos se devesse também a sua associação simbólica 

com noções de realeza e justiça. [...] Roger Bastide afirma que as condições 

sócio-culturais da escravidão tenderam a destacar e privilegiar aqueles 

atributos das divindades africanas que eram mais relevantes para os 

escravizados, desconsiderando aqueles outros que não se relacionavam com 

sua situação. Nesse sentido, o caráter justiceiro de Xangô, com sua natureza 

guerreira, teria contribuído para transformá-lo num emblema de resistência, 

ou numa força espiritual aliada na luta contra a opressão da escravidão. Essa 

interpretação sociológica pode explicar parcialmente o apelo exercido por 

Xangô, mas outro aspecto crucial que pode ter capturado a imaginação dos 

seus devotos seria sua representação simbólica enquanto rei e, 

consequentemente, enquanto ícone de poder, a aristocracia e liderança, capaz 

de enfrentar  toda sorte de inimigos e adversidades. (PARÉS, 2014, p. 155-

156). 

 

Geertz revela que o conjunto de símbolos que os povos veem como sagrados variam. 

Osritos de iniciação, mitos, dramas, cerimônias de cura, festejos todas essas modalidades de 

expressão e muitas outras parecem resumir, para um ou outro povo, e de forma muito 

poderosa, tudo que ele conhece sobre o viver. (GEERTZ, 2011, p.97).  

Elíade (1991, p.21) leciona que “os símbolos e mitos vêm de longe: eles fazem parte 

do ser humano, e é impossível não os reencontrar em qualquer situação existencial do homem 

no Cosmos”: nas festividades, no cotidiano, guerras, descobertas, desastres, momentos 

históricos, enfim onde a vida se fizer presente lá eles estarão e serão transmitidos de geração a 

geração.  

O autor é mais enfático na sua argumentação ao comentar: 

 

A mais terrível crise histórica do mundo – a Segunda Guerra Mundial e tudo 

o que ele desencadeou, com ela e depois dela – mostrou suficientemente que 

a extirpação dos mitos e símbolos é ilusória. Mesmo na “situação histórica” 

mais desesperada (nas trincheiras de Stalingrado, nos campos de 

concentração nazistas e soviéticos), homens e mulheres cantaram romances, 

escutaram histórias (a ponto de sacrificar uma parte de suas magras rações 

para obtê-las); essas histórias apenas substituíam os mitos, essas músicas 

estavam repletas de nostalgias. Toda essa porção essencial e imprescritível 
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do homem – que se chama imaginação – está imersa em pleno simbolismo e 

continua a viver dos mitos e das teologias arcaicas. (ELIADE, 1991, p.15). 

 

Mesmo tendo sido transformado em mercadoria, o povo negro da diáspora fez uso dos 

símbolos para sobreviver, lutar contra a escravidão, as desigualdades e todas as formas de 

opressão. E o Orixá Xangô foi um desses símbolos:  

 

Símbolo supremo de vida, de realeza do negro, de luta, de tenacidade e de 

erotismo Xangô, sem dúvida, figura como o intenso fogo que alimentou a 

resistência escrava, que aqueceu, que temperou, que vivificou e solidificou a 

coesão negra, como se reúnem todos, hoje, em torno às grandes fogueiras de 

Xangô onde os negros, fingindo adorar São João Menino, cultuavam Aganju, 

o Xangô Infante, energia incontrolável do magma que, reprimido por 

camadas e camadas de terra, um dia rebenta num terremoto, eclode no 

vulcão, como haveria de eclodir o negro brasileiro um dia, apesar da 

repressão. (TAVARES, 2008, p.68-69). 

 

 

Transportando-se para a atualidade, mais uma vez, Xangô é a voz da resistência 

política e cultural. A fortaleza que os afrodescendentes e devotos da religião afro-brasileira 

recorreram a fim de impedir que o rochedo localizado nas imediações Cajazeiras fosse 

implodido.  

A fim de contrapor a total invisibilidade da religião afro-brasileira na produção do 

espaço urbano, em nome Dele, Xangô, o Orixá da Justiça, o povo de santo se rebelou contra 

os órgãos governamentais em defesa do monumento sagrado, na luta pela preservação e 

salvaguarda de um espaço público coletivo da Cidade de Salvador-Bahia essencial para o 

culto dos orixás, inquices, voduns e caboclos.  

O lugar sagrado agora, não é o Olumo Rock (Pedra Grande em Abeokuta-

Ogun/Nigéria), nem as Pedras Negras de Pungo Andongo (Pedra grande em Cacuso – 

Malanje – Angola) é a Pedra de Xangô em Cajazeiras (Pedra Grande em Salvador-Bahia-

Brasil). 
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3.5  PEDRA  DE XANGÔ EM CAJAZEIRAS – LUGAR DO SAGRADO 

 

  

Kawô Pedra de Xangô  

No âmago da mata nativa  

Sob o lindo canto da patativa  

Sobre o solo foi erguida  

Pela natureza concebida  

Pedra negra, altiva rainha 

Símbolo do fogo  

Do conhecimento, da sabedoria.  

Majestosa, exuberante escultura  

Árvores frondosas te dão cobertura 

Conexão entre deuses e criaturas.                       

Pedra de ponta que para o céu aponta  

Tem magia, mistério, encanto  

Lugar sagrado. 

Santuário importante 

De um povo disperso 

Que veio de longe 

E cultua seu santo.  

Pedra que água bate, bate e te perfura 

Penetra, permeia nas suas rupturas 

Extraindo de Ti 

Marcas de fé, súplicas e lamúrias 

Levando para os deuses lá nas alturas. 

E lá das alturas sagradas 

Xangô envia pedras de raios 

Prenúncio de dádivas 

Águas brotam renovadas 

Caindo como chuva, como orvalho 

Sobre a terra, sobre a pedra 

Sobre os homens, sobre as folhagens 

E sobre a cabeça dos seus filhos amado. (SENA, 2016) 

 

 

O poema Ká wó é de autoria de uma filha de Xangô, Ivanise Sena Barbosa, mais 

conhecida como Dona Branca, professora de Yorubá, moradora do bairro Candeal, mas que 

reconhece a importância da Pedra de Xangô em Cajazeiras enquanto lugar sagrado, abrigo de 

oferendas e reverências para o Orixá da Justiça e para todo panteão afro-brasileiro. O 

sentimento religioso, de pertencimento, de devoção não é um caso isolado e único da poetisa, 

mas de muitos homens e mulheres desta cidade que “É D‟Oxum” que por aqui passaram e 

registraram suas impressões. 
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A Pedra de Xangô (figura 17) simboliza o sagrado. Ela “é venerada porque é sagrada e 

não porque é pedra, é a sacralidade manifestada pelo modo de ser da pedra que revela a sua 

essência”. (ELÍADE, 1992, p.100). É venerada porque contém axé. 

 

Figura 17:  Pedra de Xangô – Visita do Alaafin de Oyó. 

 

Foto: Juscelino Pacheco. Acervo: Maria Alice Silva, 2014. 

 

Axé, para Santos, no livro “Os nagôs e a morte”, é: 

 

O conteúdo mais precioso do “terreiro” [...] É a força que assegura a 

existência dinâmica, que permite o acontecer e o devir. Sem asé, a existência 

estaria paralisada, desprovida de toda possibilidade de realização. É o 

princípio que torna possível o processo vital. Como toda força, o asé é 

transmissível; é conduzido por meios materiais e simbólicos e acumulável. É 

uma força que só pode ser adquirida pela introjeção ou por contato. Pode ser 

transmitida a objetos ou seres humanos. Segundo Maupoli (1943, p. 334), 

este termo “designa, em Nagô, a força invisível, a força mágica sagrada de 

toda divindade, de todo ser animado, de toda coisa”. Mas esta força não 

aparece espontaneamente: deve ser transmitida. Todo objeto, ser ou lugar 

consagrado só o é através da aquisição de asé. “Compreende-se assim que o 

“terreiro”, todos os seus conteúdos materiais e seus iniciados, devem receber 

asé, acumulá-lo, mantê-lo e desenvolvê-lo”. (SANTOS, 2008, p.39)  
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A Pedra de Xangô contém axé e esse axé é sacralizado, é renovado na oferenda que é 

bebida e comida para os mortais e, na consagração, é porção divina destinada aos orixás, 

voduns e inquices, caboclos e encantados (figura 18). É renovado na limpeza do sacrário 

(ossé), na doação do amalá, na caminhada da pedra, na oferta de flores. É o axé contido na 

oferenda que restaura o ser e promove o equilíbrio entre o céu e a terra, entre o orun e o aiyê, 

entre mortais e divinos, entre o visível e o invisível.  

 

Figura 18: Amalá da Pedra de Xangô. 

 

 Foto: Juscelino Pacheco. Acervo: Maria Alice Silva, 2014. 

  

“O culto não se dirige à pedra enquanto substância material, mas ao espírito que a 

anima, ao símbolo que a consagra, à força espiritual cuja marca traz com ela”. (ELÍADE, 

2008, p. 178). 

Mameto Lanquiana da Mansão Dandalungua Concuazenza (1937), terreiro 

estabelecido na antiga Estrada Velha do Aeroporto, atual Avenida Aliomar Baleeiro
55

, em 

entrevista concedida à pesquisadora falada importância da Pedra de Xangô enquanto 

patrimônio religioso: 

 

                                                           
55Mameto Lanquiana, Salvador, entrevista concedida a autora em  2016. 
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Conheço a Pedra de Xangô. A pedra é um patrimônio porque não foi feita 

pela mão do homem, foi à natureza, foi Deus. Ela é de Nzazi. Nzazi é o dono 

da justiça, é o dono do vintém. Tudo que peço a Nzazi alcanço. A maré não é 

do homem etenho a esperança que a dona das águas venha cobrar um dia 

todo o estrago feito. A região era uma zona rural, tudo era mato. Vinha da 

cidade a pé, dentro do mato, seguia as trilhas, sem medo,ninguém me bolia. 

Na roça tem uma fonte que dava para fornecer água pros vizinhos. Não tinha 

luz, mas era mais feliz do que agora. Não havia violência, era só sossego 

minha filha.  No terreiro tem uma Pedra de Nzazi, que não é do tamanho da 

Pedra de Xangô, mas recebe, também, oferendas e cultos
56

. 

 

 

A falecida Mameto Zil, mais conhecida como Mãe Zil, do terreiro Angola-Congo 

Tingongo Muende (1984), localizado em Cajazeiras XI corrobora com a ideia de sacralidade 

da Pedra de Xangô e mesmo com dificuldade de locomoção sempre se fez presente nas 

caminhadas.  Mãe Zil  relata:  

 

Inaugurei a roça no dia 06 de outubro de 1984.Cheguei há 40 anos em 

Cajazeiras, aqui não tinha nada, só nativos e quatro casas. Era mata pura, a 

pedra era chamada também de Pedra da Onça, pois um casal de Onça 

morava na Pedra. Iniciei 50 pessoas no Candomblé e as Yaôs iam tomar 

banho no rio próximo a pedra. A pedra tem um Axé grande. Se o pessoal 

desse importânciasaberia quanta energia tem ali. Já fiz muitas oferendas na 

pedra, coloquei flores, amalá
57

.  

  

Valdina Pinto da nação Angola, Makota do terreiro Tanuri Junçara (1955), localizado 

no bairro de Engenho Velho da Federação, na visitação à pedra em 2014, relata a sua 

impressão sobre o monumento: “Pedra de Xangô, expressão viva, a própria afirmação do 

orixá Xangô. Pedra de jaze. Pedra de todos os inquices, voduns, caboclos. Representante de 

todo panteão de matriz afro-brasileira”
58

. 

Duarte da nação Gêge, Agbagigan do Terreiro Zogodô Bogum Malê Rundô (2016), 

sito no bairro Engelho Velho da Federação descreve poeticamente o monumento sagrado:  

 

                                                           
56A Mansão Dandalungua Concuazenza foi fundada em 1937 por Mameto Zulmira Maria Borges, na antiga Rua 

Boa Esperança – atual rua Tanque do meio –  Av. San Martin. [...] Em 1940 a sacerdotisa arrenda uma extensão 

de terra de 38.000m2 (trinta e oito mil metros quadrados) na Estrada Velha do Aeroporto – atual Av. Aliomar 

Baleeiro. Naquela época o deslocamento era feito de burro ou a pé.  Segundo Tata Ailton Mendes, Dandalungua 

é uma corruptela da palavra Dandalunda.Que os arquivos memoriais doterreiro faz  referência   a   Dandalungua  

daí o terreiro se chamar Dandalungua.   

57Mãe Zil, Salvador, entrevista concedida a autora em  2013. 

58Makota Valdina Pinto, 73 anos, sacerdotisa doTanuri Junçara, nação angola, Salvador. Entrevista concedida a 

autora em 15/07/2014. 
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A Pedra de Xangô e a pedra. Consideremos apenas a pedra. Pura e 

simplesmente, a pedra. Então, eu, poeta, diria de novo: No meio do caminho 

há uma pedra. Uma pedra e pronto; parada, imóvel no meio do caminho. 

Pedrinha, Pedrão? Pouco importa; uma pedra é uma pedra. Será sempre uma 

pedra. Mas, pensemos: Uma pedra com mais de dez metros de altura, 

corpulenta, no meio do mato, separando um rio em duas partes, uma rasa e 

outra funda, permitindo que negros escravos descontentes passassem para o 

lado livre da liberdade onde o chicote do feitor não os alcançasse, seria uma 

pedra simplesmente? Além do que, essa pedra limitava territórios. 

Territórios não somente materiais como espirituais. Lá de cima Xangô, o 

deus da justiça, orientava e controlava as fugas dos seus fiéis seguidores e 

recebia agradecimentos daqueles ao se sentirem do lado de cá, livres das 

correntes, do algoz. Agradecimentos em formas diversas; eram flores, frutos, 

grãos vários petiscos e até algemas e restos de correntes retiradas dos pulsos 

e dos pés dos fugidos. Presentes que eram ofertados a Xangô, o Rei. Xangô 

morava ali no topo da pedra. Morava também em outros sítios uma vez que é 

onipresente. Mas ali, na pedra, ele compartilhava sua ajuda com muitos fiéis, 

em contrição com a natureza mãe de todos. Na pedra ele também mora até 

hoje.   Então percebamos: Uma pedra pode ser mais do que uma pedra. Essa 

Pedra especificamente é um marco de luta pela liberdade ao tempo em que, 

findas ascorrentes materiais se transformam num símbolo de cultura 

religiosa capaz de fazer crer que ela é realmente além de tudo, Sagrada. Para 

nós, da religião Jeje Mahi, a Pedra de Xangô é a presença da força que nos 

move em direção da justiça e da liberdade. Ali, junto à pedra, nós sentimos a 

paz que se irradia em seu redor. Ali a pedra nos transporta aos mais elevados 

sonhos de autossuficiência e nos faz sentir ao lado do Rei. Ali é nossa 

Passárgada. A pedra de Xangô é um dos palácios do Rei
59

. 

 

Mãe Iara de Oxum, sacerdotisa da nação Ketu, do terreiro Ilê Tomim Kiosise Ayo 

(1992),organizadora da Caminhada da Pedra de Xangô,ao ser entrevistada afirmou: 

 

A pedra de Xangô representa a ancestralidade, o sangue do povo negro 

derramado, representa uma cultura que não pode e não deve se acabar. A 

história do povo negro está viva e pede que deixem o Candomblé respirar. 

Sem a preservação da natureza não há asé
60

.  

 

Mãe Branca de Xangô, sacerdotisa da nação Ketu, do terreiro Ilê Axé Obá Baba Séré 

(2000), idealizadora do ato religioso “Amalá de Xangô”, define a Pedra de Xangô como “um 

diamante bruto, imponente, um presente de Olorum”
61

. 

                                                           
59  Everaldo Conceição Duarte - 80 anos Agbagigan do Terreiro do Bogum,autor do poema “A Pedra de Xangô e 

a pedra”, 2016. 

60  Mãe Iara de Oxum - 49 anos, sacerdotisa do Ilê Tomim Kiosise Ayo – nação Ketu – Salvador. Entrevista 

concedida a autora em 2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

61 Mãe Branca de Xangô - 55 anos, sacerdotisa do Ilê Axé Obá Baba Séré – nação Ketu– Salvador. Entrevista 

concedida a autora em 2014. 
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Tata Mutá Imê, sacerdote da nação Angolão Paketan, do terreiro Mutalombo Yê 

Kaiongo (1971) define a pedra de Xangô como “o símbolo de Nzazi, a própria coroa do rei. A 

imagem aérea da pedra lembra uma coroa com vários ângulos, cheia de pontas é Nzazi, é o 

rei”
62

.  

Não são apenas os adeptos do candomblé que consideram a Pedra de Xangô 

monumento sagrado. Na Caminhada da Pedra de Xangô de 2014, um senhor, que não quis se 

identificar, nos abordou e fez questão de declarar o seu amor e veneração pela Pedra de 

Xangô. Após narrar a sua história, seguiu adiante, mas voltou emocionado, com lágrimas nos 

olhos. Contou ter recebido de uma filha de santo um vaso de flores brancas, tornando-se, 

assim, o único homem da caminhada que levava flores para Xangô. Ofereceu-nos uma rosa e 

seguiu viagem rumo ao Otá. Eis parte do seu depoimento: 

 

Fui Negro Lindo de três blocos afros da cidade de Salvador. A pedra me 

passa uma energia fora do comum. Por duas vezes senti alguém me 

conduzindo até a pedra. Eu era diabético, estive muito doente, masum diade 

muita angústia fui pedir consolo à pedra de Xangô e senti uma sensação 

diferente. Voltei para casa e minha saúde voltou
63

. 

 

As impressões são muitas.  A postura de reverência de um garoto (figura 19) diante da 

Pedra na ocasião de uma caminhada suscita questionamentos.  Ele se sentia diante do 

sagrado? O que ele ouviu, viu e sentiu ninguém sabe. Mas, constatamos que lá ele 

permaneceu por um bom tempo em contemplação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62 Tata Muta Imê - 60 anos, sacerdote do terreiro Mutalombo Yê Kaiongo – nação Angolan Paketan– Salvador. 

Entrevista concedida a autora em  2014. 

63 Optou-se em manter o anonimato do depoente. 
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Figura 19:  Vª Caminhada da Pedra de Xangô 

 

Foto: Lúcia C. Lima, 2014. 

Diamante bruto, presente, símbolo, coroa, ancestralidade a Pedra de Xangô é tudo isso 

e muito mais. A coroa é símbolo da realeza e Xangô é rei.  A imagem, de perfil da pedra 

(figura 20) lembra duas mãos unidas em prece – uma pedra se apoia na outra – tendo como 

sustentáculo outra menor.   

Da base da Pedra de Xangô brotava uma água cristalina que secou por conta da ação 

devastadora do homem. Com um olhar mais acurado é possível enxergar vestígios da 

nascente. Da sua base germinam várias raízes que acompanham a sua silhueta como se 

estivessem narrando um enredo e, lá do alto, brotam as folhas, os ramos, as árvores. É lá no 

alto que, na concepção dos adeptos, Xangô tem morada. É nesta pedra que se ritualiza o 

sagrado, que se atualiza o mito a Xangô, Nzazi, Sogbo e demais entidades. 
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     Figura 20: Caminhada da Pedra de Xangô 

 

    Foto: Juscelino Pacheco. Acervo: Maria Alice Silva, 2016. 

 

 

Os discursos poéticos, a linguagem simbólica carregada de afetividade e significações 

com os quais o povo de santo se refere à Pedra de Xangô em Cajazeiras remete-nos ao que 

ensina Geertz sobre os símbolos. “Os símbolos sagrados funcionam para sintetizar o ethos de 

um povo – o tom, o caráter e a qualidade da sua vida, seu estilo e disposições morais e 

estéticas – e sua visão de mundo”. (GEERTZ, 2011, p. 66). 

 

[...] uma cruz, um crescente ou uma serpente de plumas. Tais símbolos 

religiosos, dramatizados em rituais e relatados em mitos, parecem resumir, 

de alguma maneira, pelo menos para aqueles que vibram com eles, tudo que 

se conhece sobre a forma como é o mundo, a qualidade de vida emocional 

que ele suporta, e a maneira como deve comportar-se quem está nele. Dessa 

forma, os símbolos sagrados relacionam uma ontologia e uma cosmologia 

com uma estética e uma moralidade: seu poder peculiar provém de sua 

suposta capacidade de identificar o fato com o valor no seu nível mais 

fundamental, de dar um sentido normativo abrangente àquilo que, de outra 

forma, seria apenas real. (GEERTZ, 2011, p.93). 

 

Elíade, (1996, p. 8-9)  ao dissertar sobre a função das imagens, símbolos e mitos, 

argumenta: 
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O pensamento simbólico não é uma área exclusiva da criança, do poeta ou 

do desequilibrado: ela é consubstancial ao ser humano; precede a linguagem 

e a razão discursiva. O símbolo revela certos aspectos da realidade – os mais 

profundos – que desafiam qualquer outro meio de conhecimento. As 

imagens, os mitos e símbolos não são criações irresponsáveis da psique; elas 

respondem a uma necessidade de preencher uma função: revelar as mais 

secretas modalidades do ser. Por isso, seu estudo nos permite melhor 

conhecer o homem. “O homem simplesmente”, aquele que ainda não se 

compôs com as condições da história. Cada ser histórico traz em si uma 

grande parte da humanidade anterior à História. Eis um ponto, por certo, que 

nunca foi esquecido, mesmo nos tempos mais inclementes do positivismo 

[...] 

 

Elíade mostra-nos que os símbolos independem de conhecimentos outros e não são 

exclusividades de artistas, crianças ou pessoas instáveis. Elas são anteriores à linguagem e ao 

discurso e fazem parte do ser humano. Os estudos dos símbolos revelam aspectos inerentes à 

realidade da pessoa como ser existencial. Símbolos e mitos não são criações aleatórias. Eles 

configuram a relação entre o homem e sua transcendência. 

  O autor vai mais além e diz que “todo microcosmo, toda região habitada, temos o que 

poderíamos chamar um “Centro”, ou seja, um lugar sagrado por excelência” (ELÍADE, 1991, 

p.35). Nesse “Centro”, o sagrado se manifesta por inteiro e quando isso ocorre estamos diante 

de: 

uma geografia sagrada e mítica, a única efetivamente real, e não de uma 

geografia profana, “objetiva”, de certa forma abstrata e não essencial, 

construção teórica de um espaço e de um mundo que não é habitado e  que 

por isso é desconhecido [...] É num tal espaço que tocamos diretamente o 

sagrado – quer seja ele materializado em certos objetos (tchuringas, 

representações da divindade etc.), ou manifestados nos símbolos 

hierocósmicos (Pilastra do Mundo, Árvore Cósmica etc.).  (ELÍADE, 1991, 

p.36). 

 

Das lições dos autores, pode-se afirmar que os símbolos tornam visíveis, descortinam 

os véus das estruturas existenciais. Asseguram um contato direto do homem com as suas 

origens. Se o homem atribui um significado aos símbolos, é por que eles são reveladores de 

mensagens, fazem a ponte entre um mundo físico e o metafísico. Esse diálogo travado no dia 

a dia, nas datas festivas mantém vivo o legado cultural de um povo.  

Segundo Juana Elbein dos Santos e o Mestre Didi Asipá (2016, p.51-52), Xangô é ao 

mesmo tempo uma entidade histórica – Alàáfin: O-ni- á àfin (aquele que possui o palácio. 

Título do rei de Oyó, quarto rei de Oyó – conquistadorde um vasto império; uma entidade 

dinástica que se consolida sucessivamente de geração a geração e uma entidade mítica- rei 
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divinizado -  consagrado em difundido culto através de seus devotos espalhados em  toda a 

África Central e Ocidental  e,  transatlanticamente,  pela America Latina e Caribenha, 

especialmente no Brasil – Bahia, onde é considerado ojísé, protetor ou ministro representante 

de Olórun (Deus Supremo). 

 

Prosseguem os autores: 

 

Sángò é baluarte e esperança; está nos altares, nos peji
64

, nos odú
65

 , nas 

danças, cantos e invocações. Está no âmago, na emoção do consciente e do 

inconsciente do egbé
66

, na continuidade atemporal da comunalidade, na 

poética essência do povo. Na palavra de um alto iniciado, não por acaso 

sacerdote do Culto aos Ancestrais, o Alàapin ni Asipa Olukotun “nossa 

história” somos nós mesmos, transmitindo-a a nossos filhos e eles a seus 

filhos e estes a seus filhos. Enquanto houver viva uma só pessoa do meu 

povo, o fogo de Sángò será inextinguível. (SANTOS e SANTOS, 2016, 

p.74). 

 

Silva (1996, p.27-28), diz que as pedras são objetos sacramentais de maior 

expressividade nos cultos religiosos, ao ponto de Santo Agostinho a ela se referir como “sinal 

visível de uma graça invisível” e que nos ritos afros brasileiros elas detêm as mesmas 

primazias, são quase sempre utilizadas e que quando consagradas são tidas como residências 

de “algum poder oculto de uma divindade”. 

Se o “símbolo é vivido e possui uma ressonância afetiva” (LIMA, 2010, p.146), a 

Pedra de Xangô em Cajazeiras além de ser um símbolo de ordem política, de resistência 

histórica, cultural contra todas as formas de discriminações e negações de direito, é um 

indicativo do Orixá Xangô, é um emblema que carrega as emoções, os afetos e sentimentos 

dos seus fiéis. 

A religião afro-brasileira tem como princípio cultuar e reverenciar a natureza. O 

respeito a cada elemento animal, vegetal e mineral é direcionado com a mesma intensidade e 

                                                           
64“Peji  - expressão jeje que significa quarto pequeno. 

65 “Presságio, destino, adivinhação. Os odús são inteligências siderais que participaram da criação do universo. 

Cada pessoa traz um Odú de origem e cada Orixá é governado por um ou mais Odús. Odús são alimentados com 

obrigações. Não se zela Orixás sem se conhecer muito bem Odús. Os sacerdotes de Odús são os Babalawôs”. 

(FONSECA JÚNIOR, 1983, p.481). 

66Egbé66, terreiro, roça, oká são os termos comumente utilizados para definir o “espaço sócio-religioso e 

arquitetônico” (LUZ, 1995, p.559) das casas de candomblé. 
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devoção com que outras religiões devotam aos seus signos de fé. Se a hóstia é o corpo de 

Cristo, a Pedra de Xangô é uma fração do corpo dos orixás, voduns, inquices e caboclos.  

  

[...] A pedra no candomblé é o elemento que representa uma caixinha que 

guarda encantos, encontros entre o ser e o sentir. Se no meio do caminho 

tinha uma pedra, é porque o caminho está abençoado, e você não está 

andando só.  Para quem vive do sentir, intuir, escutar e entoar, uma pedra 

fala! E a Pedra do Buraco do Tatu, Pedra da Onça, Pedra do Ramalho, Pedra 

dos Caboclos ou Pedra de Xangô é a voz de Xangô - Nzazi - Sogbo deuses 

da justiça,dos raios, dos trovões, do fogo, da pedreira. (SILVA; SILVA, 

2014). 

 

Símbolo, rito, e mito vinculam a pedra à divindade Xangô, ao lugar, atribuindo-lhe 

sentido e significado, conectados numa só rede onde a pedra é o “Centro”, o grande elo que 

une mortais e divinos, terra e céu, o passado, o presente e o futuro.  

  



114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O espetáculo dos Deuses 

 

Amanheceu! 

Abri a porta 

Dirigi-me ao tempo em 

agradecimento. 

Neste momento passava o vento  

Sussurrando, correndo 

Balançando as folhas 

Mostrando as cores do nosso 

fundamento. 

Fiquei deslumbrada! 

O espetáculo continuava 

Pássaros e galos cantavam 

Gente na rua passava 

Eu no sol me banhava 

Sentindo-me abençoada. 

Com a grandeza do espetáculo 

Que o senhor do céu me mostrava 

De repente desceram como 

lágrimas 

Tênue e prateado 

Orvalho D‟água 

Que Deus do céu de lá me jogava. 

Depois o sol se escondeu 

Nuvens escuras apareceram 

Encantada e fascinada 

Eu voltava para dentro de casa 

Para fazer análise 

Do espetáculo que Deus me deu 

 

(SENA, 2000) 
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4  RITUAIS DOS TERREIROS DE CANDOMBLÉ DE CAJAZEIRAS E SUA 

RELAÇÃO COM A PEDRA DE XANGÔ 

 

 

 

Busca-se, neste capítulo, examinar a importância da Pedra de Xangô enquanto 

elemento aglutinador das teias de terreiros de Cajazeiras e adjacências no cotidiano, nas 

festividades coletivas, nas festas dos calendários litúrgicos, principalmente a festa do orixá 

Xangô. Objetiva-se, assim, pesquisar os vínculos existenciais que unem os terreiros ao 

monumento lítico, os ritos realizados, as vivências, algumas práticas, os fenômenos religiosos 

com o intuito de compreender o seu sentido e o seu alcance.   

Somé, criada em uma aldeia tradicional Dagara
67

, nascida em Burkina Faso – África 

Ocidental, no seu livro “O Espírito da intimidade: ensinamentos ancestrais africanos sobre 

relacionamentos”, diz que “o ritual é o chamado do espírito [...]” e que “não se faz um ritual 

somente por fazer. Todo ritual deve ter um propósito específico, uma intenção claramente 

definida. Deve haver algo para ser resolvido”. (SOMÉ, [?], p.54). 

 

Um ritual é uma cerimônia em que chamamos o espírito para servir de guia, 

para supervisionar nossas atividades. Os elementos do ritual nos permitem 

estabelecer a conexão com o próprio ser, com a comunidade e com as forças 

naturais a nossa volta. No ritual, chamamos o espírito para nos mostrar os 

obstáculos que não somos capazes de ver, por causa de nossa limitação como 

seres humanos. Os rituais nos ajudam a remover obstáculos entre nós e nosso 

verdadeiro espírito e outros espíritos. (SOMÉ, [?], p.53). 

 

Conforme Parés,“desde a década de 1960, as teorias mais influentes sobre ritual 

superaram suas limitações funcionalistas e tenderam a enfatizar seus aspectos simbólicos, 

expressivos e comunicativos”.  

 

                                                           
 
67

“O povo Dagara é encontrado principalmente nos países de Gana, Costa do Marfim e Togo, na costa oeste 

africana. No interior desses países, em sua fronteira norte, está Burkina Fasso, que antes se chamava Volta  

Superior. Em 1984, o governo de Volta Superior decidiu que seu nome colonial era muito complicado e escolheu 

um novo, que significa “a terra dos ancestrais orgulhosos”. Em 1882, quando o conselho europeu, na Bélgica, 

tentou dividir esse grande continente africano, acabou separando o povo Dagara em três nações diferentes. 

Algumas centenas de milhares de dagaras estão em Burkina Faso; outras centenas de milhares, em Gana; e um 

número menor, na Costa do Marfim. Essa separação ocorreu como resultado da natureza arbitrária dos poderes 

coloniais, que não acetavam as comunidades tribais como nações. Socialmente ou em comunidade, não somos 

tão diferentes das comunidades tribais de outros lugares. Talvez o que deva ser mencionado é que não temos as 

amenidades que as pessoas aqui no Ocidente têm, como eletricidade e água corrente. Não moramos em casas em 

que não entram baratas. Estamos muito próximos da terra e da natureza, e essa é a dádiva que recebemos do 

lugar”. (SOMÉ, 2007, p.15). 
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Nessa perspectiva, a prática ritual – através de sua qualidade icônica e 

imagética – pode ser lida como um texto cultural, uma performance ou um 

discurso, codificando e revelando facetas fundamentais da ordem social,  

como as suas contradições e tensões internas.(PARÉS, 2012, v. , p. 113). 

 

Augras (2008, p.64), em O duplo e a metamorfose: a identidade mítica em 

comunidades nagô, afirma que “a essência dos rituais é precisamente a fixação e o 

desenvolvimento do axé” e este se constitui na “força mágico-sagrada, a energia que flui entre 

todos os seres, todos os componentes da natureza”. 

O rito é uma espécie de cerimônia, comportamento consagrado, ou seja, um 

procedimento  simbólico onde os homens reelaboram, recriam e reforçam  as suas concepções 

de crenças. 

 
[...] Num ritual, o mundo vivido e o mundo imaginado fundem-se sob a 

mediação de um único conjunto de formas simbólicas, tornando-se um 

mundo único e produzido aquela transformação idiossincrática no sentido de 

realidade ao qual Santayana se referiu na epígrafe por mim transcrita. 

(GEERTZ, 2011, p. 82-83). 

 

 

Consoante Elíade (1992, p. 63 - 76), ritual é uma cerimônia religiosa, é a 

“reatualização periódica da cosmogonia, dos atos criadores efetuados pelos seres divinos 

[...]”, ou seja, a “repetição de um evento sagrado68 que teve lugar num passado mítico “nos 

primórdios”‟.  

Na ótica de  Sodré (2002, p.116) “o ritual é a expressão emocional e corporal do mito, 

é o mito feito carne”. 

 

O procedimento ritualístico é tanto uma reiteração quanto uma atualização 

da Origem, porque por meio dele a tradição confronta, no aqui e agora, na 

singularidade das vivências, a mobilidade histórica [...] Ele é um “texto” – 

mais que uma simples série de conteúdos ordenados – uma forma que tem de 

se abrir à criatividade requerida pela mutação histórica. O imobilismo nele 

divisado pelos etnólogos é mero problema de visão. (SODRÉ, 2002, p.116). 

 

                                                           
68

 O termo hierofania vem a ser qualquer coisa que torna manifesto tudo quanto é sagrado, ou seja,  é uma 

modalidade do sagrado. Definir o que é sagrado, segundo o autor, é uma operação  complexa, vez que existe uma 

quantidade enorme de sacralidades (ritos, mitos, formas divinas, símbolos, plantas, animais, lugares sagrados 

etc) e cada uma delas possui uma importância quando se deseja compreender o fenômeno religioso). ( ELÍADE, 

2008, p.8 - 9). 
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Bachelard (1998, p.2)  na obra “Poética do espaço” estuda a “Fenomenologia da 

Imaginação”. Para o autor, a imaginação poética é “um produto direto do coração, da alma, do 

ser do homem tomado em sua atualidade”.  

Quando o filósofo descreve as imagens do espaço feliz ele cria o conceito de topofilia. 

O seu significado é: topo: lugar; filia: sentimento, ou seja, a ligação afetiva do ser com um 

lugar. Assim, a topofilia (lugar do sentimento) tem como finalidade analisar o valor 

existencial dos espaços amados, dos espaços de posse, e dos espaços defendidos contra forças 

adversas, ou seja, o espaço percebido pela imaginação, o espaço vivido.  

Schulz no livro “Genus loci” (2006, p.445) incorporou o pensamento fenomenológico 

na arquitetura. Para o autor, a fenomenologia foi concebida como “um retorno às coisas” em 

“oposição a abstrações e construções mentais”. Ele ressalta a pouca atenção à fenomenologia 

do cotidiano e afirma que os elementos naturais e os lugares costumam ser definidos em 

termos geográficos e que, por isso, é necessário recorrer à fenomenologia. 

Schulz (2006, p.444) procura investigar o conceito de habitar na arquitetura, através da 

criação de lugares específicos e, para tanto, ele define o significado de habitar como um lugar 

onde o homem é capaz de estabelecer uma ponte com o sagrado. Nesse contexto,ele define a 

palavra lugar, não a partir de uma “geometria tridimensional”, mas  sobretudo, a partir de um 

olhar para o campo existencial, a fim de aferir a produção de experiências humanas. Vejamos:  

 

Nosso mundo-da-vida cotidiana consiste em “fenômenos” concretos. 

Compõe-se de pessoas, animais, flores, árvores e florestas, pedra, terra, 

madeira e água, cidades, ruas e casas, portas, janelas e mobílias. E consiste 

no sol, na lua e nas estrelas, na passagem das nuvens, na noite e no dia, e na 

mudança das estações. Mas também compreende fenômenos menos 

tangíveis, como os sentimentos. Isto é, o que nos é “dado” é o “conteúdo” da 

nossa existência”. (SCHULZ, 2006, p.444) 

 

Dardel, em “O homem e a terra,” rompe com o materialismo e aproxima a geografia 

da poesia e da filosofia, da arte e da antropologia..  Ao criar o conceito de geograficidade, ou 

seja, a essência da relação homem, terra, paisagem e lugar, ele inaugura a geopoesia, isto é, “a 

possibilidade de dizer aquilo que não é dizível de outra forma”. (GALLO; MARANDOLA 

JÚNIOR, 2015, p.178). 

Habitar geograficamente para Dardel significava manter ligações existenciais com a 

Terra; era ter “a terra, como lugar, base e meio de sua realização”, [...] pois,  entre o Homem e 

a Terra permanece  e continua uma espécie de cumplicidade no ser. 
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É necessário, portanto, compreender a geografia não como um quadro 

fechado em que os homens se deixam observar tal qual os insetos de um 

terrário, mas como o meio pelo qual o homem realiza a sua existência, 

enquanto a Terra é uma possibilidade essencial de seu destino. (DARDEL, 

2011, p.89). 

 

 

Sodré (2002, p.104), em “O Terreiro e a cidade: a forma social negro-brasileira”, 

afirma que o “axé é capaz de gerar espaço” e cita como exemplo mãe Aninha que, mesmo 

sem possuir terreiro no Rio de Janeiro,  tinha o axé que produzia o espaço necessário à 

realização das atividades litúrgicas. 

 

O axé carregado pela Iyalorixá supria a diferenciação espacial estabelecida 

pela topografia do terreiro tradicional, abrindo caminho para iniciações e 

para o desdobramento de lugares sagrados. O terreiro definia-se, assim, não 

por sua territorialidade física, mas enquanto centro de atividades litúrgicas e 

pólo irradiador de força. (SODRÉ, 2002, p.104-105) 

 

Nessa perspectiva, o rito, o fluxo de axé, fundam o lugar. Assim, os lugares no 

candomblé são todos aqueles que são ressignificados e atualizados pelo rito. A atualização da 

origem, a restituição e transmissão do axé, o cotidiano, as festas de candomblé na cidade de 

Salvador-Bahia são tecidos aqui pelos terreiros de Cajazeiras e adjacências, tendo como 

referencial, centro, lugar sagrado – a Pedra de Xangô.  Iniciamos com o Ilê Axé Tumbi Odé 

Oji nas mãos de Oxóssi - senhor das matas - guiado pelo dono do caminho- Ogun, sob a 

batuta de Pai Deilton Gomes. 
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4.1 ILÊ AXÉ TUMBI ODÉ OJI: A FOGUEIRA DE XANGÔ 

 

Ilê Axé Tumbi Odé Oji significa o caçador que ressurge ou renasce de uma 

tempestade. Tendo como patrono o orixá Oxóssi e cumeeirao orixá Ogun, o terreiro foi 

fundado em 10 de março de 2006 pelo babalorixá Deilton Gomes
69

, da nação Keto, o ilê tem 

450 metros quadrados de extensão, 30 metros de comprimento e 15 metros de largura. Está 

localizado no bairro da Fazenda Grande II (figura 21). O acesso principal (fachada frontal) dá-

se pela Travessa Valdemar Magalhães de Matos nº10. O acesso secundário (fundos), pela Rua 

Profa. Julieta Fahel Guimarães, atrás do bloco 38, Quadra B. O calendário litúrgico do terreiro 

é: Festa de Oxóssi – janeiro; Feijoada de Ogum e Fogueira de Xangô – junho. Festa de Exu 

Tiriri – novembro. 

 

Figura 21: Ilê Axé Tumbi Odé Oji. 

 

             Foto: Isabelle Albuquerque Pacheco, 2015 

                                                           
 
69

. O Babalorixá Deilton Gomes cuja dijina é Odé Ibó Toji, é filho de santo de Valtércio Pinheiro dos Santos, 

conhecido no Axé como Kecerê do  Terreiro Lira de Ouro. 
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Figura 22: Localização aérea do Ilê Axé Tumbi Odé Oji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Maps -  

 

  

Tv. Valdhemar Magalhães de Matos / Fazenda Grande II 
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O bairro Fazenda Grande II – está inserido numa Área de Proteção Ambiental (APA) 

da bacia hidrográfica do Rio Joanes Ipitanga – mais especificamente, a Represa Ipitanga I. A 

Zona de Proteção Ambiental (ZPAM) faz divisa com a Zona de Extração Mineral (ZEM). 

Nesta zona estão localizadas as pedreiras responsáveis pelo abastecimento de matérias primas 

para o consumo interno. A predominância de inúmeros conjuntos habitacionais, a ocupação 

desordenada do uso do solo e o extrativismo mineral acarretam prejuízos incalculáveis na 

área, a exemplo de queimadas, desmatamento, erosão, assoreamentodorio e a turbidez da 

água. 

Comprimido entre dois conjuntos habitacionais (figura 23), o terreiro parece uma 

prótese de concreto. A autoconstrução permeia o seu entorno, verificando-se a existência de 

várias casas semiconstruídas. O terreiro verticalizado, considerado “de laje”, não possui 

espaço verde. Apenas duas mangueiras, uma cajazeira e alguns vasos de plantas compõem o 

espaço. O terreiro cultua as forças da natureza, mas está muito distante dela. No seu acesso 

principal, existia um rio com muitos peixes, que perdeu a função de fonte de vida e tornou-se 

esgoto a céu aberto. 

 

    Figura 23: Ilê Axé Tumbi Odé Oji. 

 

Foto: Juscelino Pacheco. Acervo: Maria Alice Silva, 2014. 
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A implantação do Ilê Axé Tumbi Odé Oji (2006) na localidade foi devido à 

predominância de terrenos mais baratos, à existência de áreas verdes propicias à realização 

dos rituais e à distância do centro urbano
70

.  

Segundo Deilton Gomes a casa era de palha trançada, ficava fechada, isolada no meio 

do mato,  constituída de um quarto, uma sala, uma cozinha e um banheiro. Só tinha mato e um 

caminho de formiga bem apertadinho que dava acesso ao campo Geraldão, atualmente o 

Ginásio Poli Esportivo de Cajazeiras. Foi nesse lugar (figura 24) que nasceu o Ilê Axé Tumbi 

Odé Oji. Diz o sacerdote que o seu ilê “é uma demonstração de que quem é de axé não pode 

jamais duvidar das promessas e providências dos orixás, voduns, inquices, caboclos e 

encantados”
71

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

 
70

.O enredo de Pai Deilton com o candomblé inicia-se muito cedo, na adolescência, aos quatorze anos, após o 

falecimento de sua mãe, filha de santo de um famoso terreiro na cidade de Salvador. Pai Deilton morava com sua 

mãe na Rua Coronel Tupi Caldas, conhecido como Istica no bairro da Liberdade. Após o falecimento de sua 

genitora, a família passou por grandes dificuldades financeiras e os irmãos tiveram que se separar. Estes não 

aceitaram a opção religiosa do sacerdote, que começou a receber orixá. Viu-se obrigado a ir morar noutro lugar. 

Pai Deilton se deslocou para o bairro de São Marcos onde passou a morar dentro de uma academia de capoeira. 

Um papelão de geladeira dobrado era o seu “colchão” e outro aberto era o “cobertor”. O sacerdote começou a 

incorporar o Exu Tiriri, a fazer pequenas consultas com o que sobrevivia. Destinava uma parte do que recebia ao 

mestre de capoeira – proprietário do imóvel -para o feijão vermelho, assim chamado porque, além da calabresa e 

sal, era usado muito corante. Certo dia, Exu Tiriri mandou que o mestre de capoeira armasse um berimbau e 

começasse a tocar. Ao perguntar se o mestre tinha fé, este respondeu que não acreditava nesse negócio 

(Candomblé), mas aceitou a sugestão. O som do berimbau começou a atrair curiosos que vinham ver o mestre de 

capoeira e o Exu ali cantar em pleno sábado. Assim, fecharam o compromisso de todos os sábados jogarem 

capoeira. Começaram a vir capoeiristas de todos os cantos para ver o mestre tocar e o Exu Tiriri a jogarcapoeira. 

A vida do sacerdote começou a melhorar. Depois de certo tempo, um desentendimento com o mestre de capoeira 

fez com que o babalorixá transferisse suas atividades para um barracão de Axé emprestado em Pirajá. Em 2006 

muda-se definitivamente para a Fazenda Grande II onde funda o seu terreiro. 

 

 

 

 
71

. Entrevista concedida pelo Babalorixá Deilton Gomes a pesquisadora em 2015. 
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              Figura 24:  Ilê Axé Tumbi Odé Oji (2006). 

 

             Acervo: Ilê Axé Tumbi Odé Oji – 2006.  

 

Mesmo com apenas 450 metros quadrados de área, a comunidade era beneficiada com 

os espaços verdes do seu entorno. Com a expansão urbana, esses espaços desapareceram, o 

que impossibilitou a coleta de folhas em lugares mais próximos ao ilê axé.É necessário 

deslocar-se às proximidades da Pedra de Xangô a fimde adquirir folhas para realização dos 

seus rituais.  O terreiro possui quatro ilês orixás (templos) para as entidades: Exu, Oxóssi, 

Xangô, Oxalá e o Caboclo Sete Flechas. Possui ainda o roncó, o barracão, quatrocômodos 

para os filhos de santo, um quarto do sacerdote, duas cozinhas, uma sala, uma varandae quatro 

banheiros. 

As festas públicas no candomblé quase sempre são precedidas de celebrações 

litúrgicas que envolvem o sacrifício de animais, o preparo das comidas, dos banhos, das 

bebidas, a decoração do barracão, dentre outros procedimentos simbólicos. As pedras, as 

ervas e as folhas sagradas, condutoras de axé, são objetos sacramentais imprescindíveis à 

realização dos rituais. Sem pedras e sem folhas não há como vivenciar, experienciar o 
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sagrado. No Ilê Tumbi Odé Oji, o asé da comunidade é alimentado no entorno da Pedra de 

Xangô. 

A Festa do Exu Tiriri, mensageiro do orixá Oxóssi, acontece sempre no mês de 

novembro e o terreiro vai colher as folhas próximo à Pedra de Xangô. O babalaxé Davi Sousa 

Lima
72

 (figura 25) foi o encarregado de tal missão. Embora o trajeto até a pedra seja longo, 

Davi Lima não se importa, percorre-o felizcantando as músicas de Ossaim – o orixá das 

folhas. 

Figura 25: Babalaxé Davi Lima na Pedra de Xangô. 

 

Foto: Isabelle de  Albuquerque, 2015. 

 

Davi Lima fala-nos sobre sua reverência e respeito para com a  natureza:  

 

                                                           
72

.Davi Sousa Lima, 44 anos, é Babalaxé do Terreiro Omi Opá Oji – sito na Quadra 7 – Caminho 3 – em 

Cajazeiras V. Filho de LogunEdé, Davi costuma nas festas dos terreiros de Cajazeiras e adjacências ajudar no 

que é possível, principalmente, fazendo o que mais gosta, ou seja, adentrar na mata, conversar com os orixás e 

colher as folhas sagradas. Entrevista concedida a pesquisadora em 2015. 
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Eu respeito a natureza, a planta é vida. Sou totalmente contra o 

desmatamento. Antes de entrar no mato ofereço um acaçá com mel e fumo 

para o dono das folhas que é Ossaim, troco línguas e peço permissão para 

tirar as folhas. Eu sinto uma energia muito forte a comandar meus passos e 

vou conversando com os orixás e eles medizem de onde eu devo tirar as 

ervas.  É mágico, eu trabalho a intuição. Tenho 44 anos de idade e 30 anos 

dedicados à natureza, ao candomblé. Antigamente em um só trecho próximo 

à Pedra de Xangô conseguia colher todas as folhas para os rituais. Hoje está 

mais difícil, tenho que andar mais para conseguiras insabas, o ser humano 

está acabando com tudo.
73

 

 

Ao chegar à Pedra de Xangô, Davi Lima, o Aroni, guiado pela energia do local, passa 

por bambuzais, matas fechadas até iniciar a retirada das folhas, o que é muito rápido. Davi 

chega no lugar certo, pronuncia as palavras sagradas e tira os galhos com muito cuidado para 

que as plantas não sofram danos.  Ele diz que é preciso mantê-las vivas, para que nasça 

novamente o que foi retirado. E assim, Davi (figura 26) retorna ao terreiro com as folhas que 

irão fazer parte dos rituais litúrgicos.  

 

   Figura 26: Babalaxé Davi retornando ao terreiro. 

 

   Foto: Isabelle de Albuquerque, 2015. 

                                                           
73

. Idem. 
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Existe um mito, contado por  Tavares (2008, p.112) no livro Xangô, que narra a 

estória de Aroni – um dos nomes  de  Ossaim, o orixá das folhas e a íntima relação do 

candomblé com a natureza. Vejamos: 

Ogum estava no mato quando viu uma luminescência verde no alto de um 

Iroco, árvore sagrada e orixá. Ogum, assustado, indagou quem lá estava e 

uma voz respondeu (na canção): “Eu guardo a luz das estrelas na alma de 

cada folha, sou Aroni”. Aroni é um dos nomes de Ossaim, orixá das folhas, e 

a resposta elucida o processo de fotossíntese, pelo qual se fixa o oxigênio e 

se desprende gás carbônico por efeito da luz do sol. O 

candomblééumareligião que respeita carinhosamente a natureza. Não se 

tiram folhas depois das 6 horas; não se tira uma folha sem antes fazer um 

ritual de purificação, por estar violando um princípio natural – a folha é feita 

para ficar na árvore e dela somente cair quando secar – não se tira uma folha 

sem haver um motivo cabível. Kossi euê, kossi orixá. (TAVARES, 2008, 

p.112). 

 

Ao ver as fotos (figuras 25 e 26), Pai Deilton Gomes nos diz : “A natureza é vida, é a 

nossa essência; por isso devemos preservá-la; sem as folhas, sem os rios, sem a mãe terra não 

temos axé.”
74

 

 O Ilê Axé Tumbi Odé Oji, no mês de junho, realiza a festa da Fogueira de Xangô 

(figura 27). O sacerdote explica que é tradição no seu ilê celebrar esse ritual que consiste em 

arriar, em torno da fogueira, comida para os orixás específicos: Ogum, Oxóssi, Xangô, Iansã, 

Oxum, Oba. Em seguida, é feita a roda de Yamassê (mãe de Xangô), sendo todos os orixás 

convidados a celebrar o Tobi Iná (Grande Fogo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
74

Babalorixá Deilton Gomes Pai de Santo do Ilê Axé Tumbi Odé Ojí entrevista concedida a pesquisadora em 

2016. 
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    Figura 27: Fogueira de Xangô 

 

Foto: Juscelino Pacheco. Acervo: Maria Alice Silva, 2016. 

  

O ritual se inicia às seis horas da manhã, a mãe pequena da casa sai, com os filhos de 

santo, para colher as folhas nas proximidades da Pedra de Xangô (mapa 3).  Antes da colheita, 

é realizada uma oferenda a Ossaim – o orixá responsável pela preservação da fauna e flora. É 

preciso pedir-lhe permissão para a retirada das folhas. Conta o mito que retirar uma folha do 

mato sem pagar a Ossaim é correr o risco de não voltar. O que lhe é ofertado ao entrar no 

mato é fumo de corda, sete moedas, cachaça, um pouco de mel e um ovo. Bate-se paó e 

entrega a oferenda a Ossaim para a liberação das folhas. 

 

As folhas devem ser tiradas pela manhã enquanto estão em processamento 

de fotossíntese, onde as energias das plantas estão intensas, fazendo com que 

as pessoas ao tomarem o banho com elas, sintam-se revigoradas, segredo 

esse guardado aqui no Tumbi Odé. Se eu não estou aqui no candomblé para 

cumprir a tradição eu não preciso estar aqui. O candomblé não é colocar as 

melhores roupas e sair vestidos,é manter a tradição. Aqui tudo é ensinado e 

explicado sempre dos mais velhos para os mais novos. Ao chegar do mato as 

folhas precisam descansar – precisamos acalmar a natureza. Ela é um corpo 

espiritual. Depois é que as energias das folhas serão manipuladas.A natureza 

não precisa de nada, ela é completa. A mangueira sempre dará manga. O 

orixá é natureza não precisa de evolução. Evoluir destruindo os rios, as 

matas, veja afinal o que vai acontecer. Que tipo de evolução é essa que para 
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existir precisa destruir? Você perguntou a natureza se ela quer modificação. 

O orixá é tempo, é essa energia que precisa ser preservada.
75

 

 

O ritual continua pelo turno da tarde, momento de ornamentar o terreiro.  Com 

inspiração nos atributos e repertório simbólico do orixá Xangô, suas cores, folhas, frutos e 

emblemas, com a atenção especial para a fogueira, uma réplica é colocada numa mesa, 

acompanhada de espigas de milho, amendoins e outras iguarias. Na frente do barracão, é 

montada a fogueira do ritual (figura 28). 

 

     Figura 28: Fogueira de Xangô 

 

     Foto: Juscelino Pacheco. Acervo: Maria Alice Silva, 2016. 

 

Ninguém melhor do que o sacerdote para descrever o ritual da Fogueira de Xangô 

(figura 28), eis a  sua fala:  

 

Xangô chega em meio aos cânticos entoados para ele. Manifestará a sua 

energia em um dos filhos da casa, geralmente o mais velho. Sairá do 

barracão para ganhar as vestes, e os seus paramentos. Depois retorna, o pai 

de santo vai buscá-lo para dançar conosco. Gritamos Oba ni sé Kawo, 

                                                           
75

 Idem. 
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Kabiesilê. Saudamos o nosso grande rei, de nossa terra e continuamos 

cantando até satisfazer o rei e toda sua corte. Ao final da cerimônia como 

toda a festa de rei, seremos agraciados com comidas e bebidas tudo isso 

dado pelo rei Xangô. No final do dia seguinte a fogueira já deve está em 

cinzas, onde serão retiradas algumas coisas, segredos da casa, que serão 

devolvidas em ritual ao mato. Sendo assim, completamos o ciclo da vida. Do 

pó nos viemos, do pó voltaremos.Candomblé é conteúdo. Aqui só foi 

crescimento. Então essa é a importância de agente manter a tradição. 
76

 

 

 

Nas palavras de Prandi (2001, p. 49) “o tempo do mito e o tempo da memória 

descrevem um mesmo movimento de reposição: sai do presente, vai para o passado e volta ao 

presente – não há futuro. A religião é a ritualização dessa memória [...] através dos símbolos 

[...]” Esse ciclo mítico é que garante a preservação da tradição,é o sinalizador da origem do 

homem, quem ele é e o que é possível ser.  

O mapa 3 do percurso entre o Ilê Axé Tumbi Odé Oji e a Pedra de Xangô revela 

adensamento populacional da área. O terreiro em questão é dos mais próximos à Pedra. 

Cercado por conjuntos habitacionais oriundos da época do Banco Nacional de Habitação 

(BNH), vem sendo espremido pelas residências fixadas no local e necessita de atenção 

especial antes que fique totalmente ilhado. Além disso, como é localizado num espaço com 

alta densidade de residências, o terreiro observa a rápida dissipação de importantes áreas 

verdes, dando lugar ao concreto.  

O ritual da Fogueira de Xangô realizado no Ilê Axé Tumbi Odé Oji estabelece a 

conexão entre a Pedra de Xangô e o terreiro, no momento em que são retiradas das cercanias 

do entorno da Pedra de Xangô as folhas necessárias para a realização da fogueira do senhor 

do Trovão. No espaço interno do terreiro, o rito ressignifica e conecta-se com a Pedra de 

Xangô, enquanto um lugar sagrado, com o lugar sacralizado de sua fogueira em frente ao 

barracão do terreiro, em volta da qual Xangô dá o rum para dançar o alujá com os seus filhos. 

 

                                                           
76

 Idem. 
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Mapa 3: Mapa do percurso entre o Ilê Axé Tumbi Odé Oji e a Pedra de Xangô no ritual da Fogueira de Xangô. 

 

 

Fonte: CEAO / CONDER, 2015. 
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4.2 ILÊ AXÉ ODÉ TOKE JI LODEM: A FOGUEIRA DE XANGÔ 

 

 Ilê Axé Odé Toke Ji Lodem o Terreiro do Caçador que acordou ou levantou sobre o 

alto.Tem como fundação o ano de  2005 e  liderança  de Jeferson Silva Cardoso.
77

 O terreiro é 

da nação Ketu. O patrono da casa é Oxóssi e a cumeeira é de Oxum. O terreiro possui dois 

acessos. O principal (figura 29) localiza-se na Avenida Engenheiro Raimundo Carlos Nery, 

Caminho 5 - Casa 13. O acesso secundário dá-se pela Avenida Assis Valente (figura 30). 

Calendário de festas: Janeiro - festa de Exu; Junho - Feijoada de Ogum; Julho – Fogueira de 

Xangô; Outubro - obrigações dos filhos da casa; Novembro - festa de Iansã e da Cabocla 

Jurema. 

 

Figura 29: Acesso principal do Ilê Axé Odé Toke Ji Lodem. 

 

             Foto: Maria Alice Silva, 2015. 

                                                           
 
77

Pai Jeferson Cardoso é filho de Pai Gilmar Pereira da Silvado Terreiro Axé Oxalufã em Jaguaribe. Pai Jeferson 

Cardoso tem 36 anos de idade, 22 anos de iniciado e 9 anos de Babalorixá. Desde os 3 anos de idade mora em 

Cajazeiras. Disse que gostava de brincar debaixo da pedra.  Para chegar à pedra de Xangô fazia o seguinte 

percurso: descia o Campo da Pronaica, entrava pela Quadra E, Fazenda Grande I, adentrava pelos matos, descia 

uma trilha e já estava na pedra. Ao redor da pedra tinha um cajueiro, uma mangueira e uma jaqueira, além de um 

rio. Costumava pendurar-se em um cipó, se balançava e caía no rio.Quando foi morar em Cajazeiras só existiam 

Cajazeira X e Cajazeira V.  



132 

 

 

 

 

Figura 30: Localização do Ilê Axé Odé Toke Ji Lodem.  

Fonte: Google Earth, 2015. 

Av. Assis Valente – Acesso Secundário 
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O terreiro é constituído dos seguintes cômodos: um quarto para os orixás, banheiro, 

barracão, camarinha, cozinha, um espaço destinado à Cabocla Jurema e dois espaços 

destinados a Exu. Os espaços matos não atendem às necessidades religiosas da casa, o que 

obriga Pai Jeferson Cardoso a socorrer-se dos espaços mato do entorno da Pedra de Xangô. 

 O Ilê Axé Odé Toke Ji Lodem é o único terreiro na Avenida Assis Valente e cujas 

atividades religiosas estão estreitamente relacionadas à Pedra de Xangô e ao seu entorno. É no 

lugar da Pedra de Xangô e em seus arredores que o sacerdote colhe as folhas sagradas para a 

realização dos atos litúrgicos e realiza as mais diversas manifestações para o sagrado, como: 

oferenda de milho branco com coco para o orixá das matas Oxóssi; um amalá para Xangô; um 

acará para Iansã; um padê para o dono das encruzilhadas – Exu; uma abóbora para Cabocla 

Jurema ou um inhame para Ogun para abrir os caminhos e pacificar as estradas. 

No ritual da Fogueira de Xangô, realizada sempre no mês de julho, o Ilê Axé Odé 

Toke Ji Lodem, como ato preparatório, oferece um amalá na Pedra de Xangô.  Numa quarta-

feira, dia de Xangô, o Babalorixá reuniu os seus filhos para em cortejo levar um gamela com a 

comida votiva do rei (ver mapa 4). Com o séere na mão, acompanhado de uma filha que 

conduzia o adjá, Pai Jeferson Cardoso entoou o oriki (cântico) do orixá e seguiu a pé rumo à 

Pedra de Xangô. Ao final da tarde, eram ouvidos apenas os sons do séere, do adjá e do cântico 

para Xangô. Todos muitos contritos. Parecia que o mundo havia parado naquele instante para 

assistir ao espetáculo. Nem a passagem esporádica de veículos perturbava a concentração do 

grupo religioso. Ao chegar à Pedra  de Xangô, o cortejo entoou mais cânticos. O séere e o 

adjá foram tocados com mais intensidade. Um filho de santo sobe na Pedra de Xangô para 

colocar o amalá. 

Três dias depois, no sábado, o ritual continua emobiliza a comunidade. O babalorixá 

determina as tarefas.  A preparação das comidas, a montagem da fogueira e a decoração do 

barracão são distribuídas entre os filhos e filhas de santo.  O teto do barracão foi decorado 

com bandeirolas vermelhas e brancas. No piso foram jogadas muitas folhas compondo um 

tapete verde. No centro do barracão, os emblemas (figura 31) do orixá Xangô noticiavam a 

festa do rei. 
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Figura 31: Emblemas do orixá Xangô 

 

Foto: Juscelino Pacheco. Acervo: Maria Alice Silva, 2016. 

 

A noite, o ritual prossegue. O xirê é formado. Sob o toque do rum, rumpi,lé, aguidavis 

e agogô, inicia-se a música.  A dança toma conta do barracão. Canta-se e toca-se para o 

patrono da casa Oxóssi, para Iansã, Oxum, Obá, Iamassê e demais orixás do panteão. Por 

último canta-se para Xangô. O sacerdote sinaliza que chegou a hora de reverenciar o orixá do 

fogo.  

O alabê conduz os músicos para a parte externa do terreiro onde se realizará a 

fogueira. As filhas de santo em cortejo dirigem-se à cozinha. Retornam com os pratos 

preferidos de Xangô (figura 32) e da sua realeza e os colocam no entorno da fogueira. Xangô 

é conhecido como “aquele que come mil quiabos de uma vez”. (LODY, 2010, p. 87). 
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     Figura 32: Oferendas para o rei Xangô e sua corte. 

 

     Foto: Juscelino Pacheco. Acervo: Maria Alice Silva, 2016. 

 

O quiabo (figura 33) é um alimento unificador, presente nas oferendas dosorixás 

relacionados ao fogo e aos fenômenos meteorológicos, a exemplo de Xangô, Iansã, Ibejis, 

dentre outros. 

“Quiabo e dendê fazem as bases dos alimentos, são fundamentais aos vínculos entre o 

terreiro e o sagrado. Significam fartura, que, por sua vez, significa hierarquia. Hierarquia de 

Obá, de Xangô [...]”. (LODY, 2010, p.88). 

 

O quiabo é outro ponto comum desses orixás, que têm nesse alimento um 

sentido de coesão, unidade o que, aliás, caracteriza as funções e patronatos 

de deuses, sempre intercomplementares em famílias, reinos, territórios e em 

aspectos mais gerais, uma leitura profundamente integradora entre homem, 

natureza, ancestralidade e orixás. (LODY, 2010, p. 88). 

 

Os adeptos e visitantes se posicionam ao redor da fogueira. Um dos adeptos chega 

mais próximo e contempla o ritual. Segura um pedaço de madeira, dando a impressão que 

estava a fazer os seus pedidos a Xangô.  
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     Figura 33: Oferendas para o rei Xangô e sua corte  

 

    Foto: Juscelino Pacheco. Acervo: Maria Alice Silva, 2016. 

 

É chegado o momento de acender o fogo (figura 34). O fogo que alimenta, que aquece, 

que une as pessoas, que ilumina e que, se utilizado irresponsavelmente, destrói. Os adeptos se 

reúnem ao redor da fogueira para saudar o rei. Os sacerdotes presentes cortam o orogbo78 e 

fazem seus pedidos.  

O fogo é a representação do raio e do relâmpago, e é o elemento capaz de 

ressignificar a virtude do sol na madeira, quando se ergue a fogueira, local 

do encontro mais profundo o eu primeiro, inaugural na capacidade de 

transformar. É, sem dúvida, o triunfo do dia sobre a noite, do que há de 

sacrificial e hierarquicamente poderoso; dessa maneira entende-se Xangô, 

sua fogueira cerimonial, seu fogo pessoal e fundamental à condição real e de 

mando, de Alafim. (LODY, 2010, p. 21). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
78

 Fruto africano, conhecido como cola amarga, usado nos sacrifícios religiosos. (LIMA, 2010, p.84). 
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Figura 34: Ritual da Fogueira de Xangô  

 

        Foto: Juscelino Pacheco. Acervo: Maria Alice Silva, 2016. 

 

O ápice do rito se dá com a chegada de Xangô no Aiyê. Xangô ao chegar em dança e 

sai para vestir seus paramentos. Retorna e abençoa os seus filhos. O clima é de alegria, 

exultação. “Viva Xangô, Káwô Kabiesilê”. O amalá começa a ser servido. Pai Jeferson surge 

com uma gamela na cabeça, cheia de moedas e joga no barracão. Xangô é rei, riqueza. Com 

este ato, o babalorixá pede para não faltaro pão de cada dia, emprego e saúde a todos que ali 

estão a saudar o grande rei. 

 O mapa 4 apresenta, também,  o trajeto percorrido pelos filhos do terreiro para a 

colheita de folhas e a realização de atos litúrgicos, notadamente, na festa da Fogueira de 

Xangô. Lugar marcado pela presença de população de diversos credos. A comunidade 

convive diariamente com as práticas de intolerância religiosa, grilagem e as incômodas lagoas 

de estabilização da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S. A (Embasa) que 

descaracterizam o ambiente. 

O ritual da Festa da Fogueira de Xangô, no Ilê Axé Odé Toke Ji Lodem, estabelece e 

tece a teia de ligação do terreiro com a Pedra de Xangô, tornando esta um lugar sagrado, um 

espaço descontínuo, criando lugares sagrados, em rede, através doato ritual do cortejo que 

prepara e sacraliza o Amalá de Xangô. Este é conduzido pelas ruas e matas de Cajazeiras, em 
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cânticos sagrados – fluxo de axé, até oferecê-lo e arriá-lo aos pés de Xangô, em sua pedra. 

Xangô satisfeito com o ato público se faz presente no sábado, saindo do orun para o Aiyê, 

visitando e dançando com seus filhos em volta da fogueira, onde é arriado um amalá, agora 

sob a luz da fogueira, em sua devoção. 

 O amalá arriado na Pedra de Xangô, na quarta feira, e o amalá arriado aos pés da 

fogueira de Xangô no espaço interno do terreiro em frente ao barracão, através do ritual, 

estabelecem a ligação e a continuidade da pedra para dentro do terreiro, assim como o terreiro 

se faz presente na Pedra de Xangô. 
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Mapa 4: Percurso entre o Ilê Axé Odé Toke  Ji  Lodem e a Pedra de Xangô no ritual da festa da Fogueira de Xangô. 

 

Fonte: CEAO / CONDER, 2015. 
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4.3 ILÊ AXÉ OXALUFÃ:  A FESTA DE XANGÔ 

 

Ilê Axé Oxalufã significa. A casa da força de Oxalufã. Tendo como patrono o orixá 

Oxalufan e cumeeira o orixá Xangô, o terreiro foi fundado em 1993 pelo babalorixá Gilmar 

Pereira da Silva
79

. Da nação Keto. Está localizado na Rua Jaguaribe I – Caminho 6 – Casa 26 

- Fazenda Grande II (figuras 35 e 36). O calendário litúrgico do terreiro é: Festa de Oxalufã – 

maio; Feijoada de Ogum – junho; Olubajé – Iansã Badé e Xangô – setembro. 

O Ilê Axé Oxalufã, para os estudiosos do candomblé, poderia ser classificado como 

um típico “terreiro de laje”, ou seja, aquele templo que foi verticalizado para atender às 

necessidades ritualísticas. Composto de quatro pavimentos, os espaços sagrados são assim 

distribuídos: no térreo, o barracão, o quarto do orixá Exu, a camarinha, cozinha, banheiros e 

área externa.  

 

Figura 35: Ilê Axé Oxalufã 

 

  Foto: Juscelino Pacheco. Acervo: Maria Alice Silva, 2016.

                                                           
79

. O Babalorixá Gilmar Pereira da Silva cuja dijina é OdéIbóToji, é filho de santo deNilton Ramos dos Santos, 

do município de São Francisco do Conde – Bahia. 
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Figura 36: Localização áerea do Ilê Axé  Oxalufã.  

Fonte: Google Earth, 2016. 

Rua Jaguaribe 1 - Fazenda Grande II 
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O espaço mato (figura 37) resume-se a um canteiro de um metro de largura por 

dezesseis metros de comprimento. Neste local foram plantadas seis espécies de folhas 

sagradas: akokô, folha da costa, sangue lavou, aroeira, ewe e ebó - a floresta sagrada do 

terreiro. No primeiro andar, a casa do babalorixá. No segundo andar, quartos do jogo, das 

equedes, dos ogans, das iaôs e a casa do orixá Ogun. No terceiro andar: a casa do Orixá 

Oxalufã. 

Figura 37: Ilê Axé Oxalufã 

 

Acervo: Ilê Axé Oxalufã, 2016. 

 

O terreiro de Pai Gilmar Silva celebra o orixá Xangô, até porque a cumeeira da casa 

lhe pertence. Existe uma afinidade entre Xangô e Oxalá e o mito a seguir relatado dá a 

dimensão desse vínculo: 

 

[...] A história conta que Oxalufã – o velho Oxalá(Oxalufon ou Obatalá em 

Ifé) - apesar da negativa do oráculo de Ifá, decidiu visitar seu amigo Xangô. 

Ifá recomendara que ele suportasse todas as adversidades com paciência. No 

caminho, Oxalá teve três encontros com Exu (a divindade trapaceira dos 

iorubás), que maliciosamente derramou azeite de dendê (e outros produtos 

de acordo com algumas versões) em suas vestes brancas. Oxalá trocou-as e 

seguiu sem reclamar. Enfim alcançando o reino de Xangô, encontrou um 

cavalo dos cavalos do rei que havia escapado. Os servos de Xangô 

apareceram nesse momento e, pensando que Oxalá tentava roubar o animal, 

o capturaram e o aprisionaram por sete anos. Enquanto este permaneceu na 

prisão, o reino enfrentou todo tipo de infortúnio, epidemias e enfermidades. 

As mulheres ficaram estéreis, o solo tornou-se infértil, e assim por diante. 

Sem saber do aprisionamento de Oxalá, Xangô consultou Ifá e foi informado 
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de que um velho homem fora injustamente encarcerado no seu reino. Então, 

ele encontrou seu velho amigo e exigiu sua soltura de imediato. 

Envergonhado desse terrível erro, Xangô ordenou que seus servos 

banhassem Oxalá e o vestissem de branco outra vez. A Oxalá foram 

ofertados presentes e ele voltou para casa. (PARÉS, 2014, p.165). 

 

 

A relação dos rituais do terreiro Ilê Axé Oxalufã com a Pedra de Xangô éde ordem 

mítica, histórica, política, organizacional e existencial, pois a realização dos atos litúrgicos, a 

preservação dos mitos, a manutenção do axé da casa dependem das matas, nascentes e pedras 

existentes no entorno do monumento lítico. Pai Gilmar Silva relata como e quando conheceu a 

Pedra de Xangô. Vejamos: 

 

Conheci a Pedra de Xangô depois que abriu a pista – Avenida Assis Valente, 

mas já trabalhava naquele local para coleta de folhas, trabalhos espirituais, 

oferendas de ruas, inclusive iniciei dois filhos meus de Oxumarê por lá. 

Vinicius Correia Brito – dijina Dan Reci -iniciado em 2004 foi um deles. 

Dan Reci teria que ser iniciado nas águas e o jogo indicou as nascentes 

próximo à Pedra de Xangô. Muitas das folhas utilizadas no ritual só foram 

encontradas lá, no momento da iniciação
80

.  

 

 Mas é o próprio Vinicius Correia Brito, o Babalossaim Dan Reci, 30 anos, que, ao ser 

entrevistado, forneceu com maiores detalhes a sua relação, enquanto filho de santo do terreiro 

Oxalufã com a Pedra de Xangô: 

 

Cheguei a Cajazeiras em 1989. Conheci a Pedra de Xangô em 1996 quando 

fui morar na Fazenda Grande II, Quadra C, Via Local C. O fundo do meu 

prédio dava para a Pedra de Xangô, também conhecida como Pedra da 

Godia. Era toda uma área de mata fechada, só tinha trilhas. Para passar de 

um lado a outro tinha que passar por dentro da pedra. Era só rio e trilhas que 

davamacesso para as outras Cajazeiras, Cajazeiras 10, Fazenda Grande I e II. 

Não era uma área urbana. Na pedra tinha muitos pássaros, micos e sagüins, 

após a construção do Pistão eles desapareceram.Tinham pessoas que criavam 

boi. No acesso a barragem tinha muitos lagos.Tinha muitos agdás. Eu 

sempre pegava os queimados e frutas para chupar. Na minha feitura de 

santo, havia a necessidade de água corrente e foi próximo a pedra que fui 

iniciado. Eu não vou esquecer nunca,colocaram me sentado numa pedra em 

formato de banco, á água batia na altura do meu ombro, as folhas que 

faltavam só foram encontradas ali, com a força da água as folhas vieram aos 

meuspés acompanhadas de uma cobra, ao ponto do meu pai pequeno dizer 

Gilmar esse menino tem santo. Foi um momento único, de muito 

                                                           
80

 Pai Gilmar Pereira da Silva, sacerdote do Ilê Axé Odé Oxalufã, Salvador, entrevista concedida a pesquisadora 

em 2016. 
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significado, eu morri para o mundo e nasci para o santo. É um lugar sagrado, 

nunca mais voltei lá
81

.  

 

 A preparação da festa de Xangô é realizada durante uma semana. O rito começa na 

segunda feira, todos os filhos devem estar na roça. Na terça feira, o rito continua com os ossés 

- limpeza dos pejis e pepelês82. 

Por não possuir espaço mato, Pai Gilmar Silva (figura 38) e o seus filhos vão buscar as 

folhas específicas para Xangô (folha de mangueira, bambu, mariowô etc.)nas proximidades da 

Pedra de Xangô. As folhas são o sangue branco, a seiva, o líquido (ver mapa 5). 

Na quarta feira, o ritual avança com o orô (sacrifício dos animais) e o preparo das 

comidas de Xangô que são colocadas aos pés do orixá, em seu assento. Na quinta feira,são 

suspensas as oferendas a serem colocadas na Pedra de Xangô.  Na sexta feira, o ritual segue 

com todos os filhos recolhidos. 

 

Figura 38: Babalorixá Gilmar Silva 

 

                                         Acervo: Ilê Axé Oxalufã, 2016. 

                                                           
81

Babalossaim, Vinicius Correia Brito, 30 anos, Salvador, entrevista concedida a pesquisadora, em 2016. 
82

 Pepelê – banco de terra 
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O ápice do rital ocorre no sábado com a festa pública.  O terreiro é ornamentado 

atendendo ao repertório simbólico do orixá. Assim, no centro do barracão, um pilão revestido 

de tecidos branco e vermelho e demais insígnias de Xangô (figura 39) anuncia que a festa é do 

Orixá da justiça, do fogo.  

 

Figura 39: Símbolos do orixá Xangô 

 

Foto: Juscelino Pacheco. Acervo: Maria Alice  Silva, 2016. 

 

Forma-se o Xirê (figura 40), a grande roda.  Inicia-se a grande festa.  Agô Ilê.  Pede-se 

licença.  Os caminhos por onde o orixá passou no Ayê são ritualizados, mas antes é preciso 

convidar os outros orixás. Toca-se e canta-se para Ogum, o dono do caminho; para Oxóssi 

que traz a caça e a fartura; para Ossaim o senhor das folhas; para Oxumarê, o senhor do arco 

íris, as iabás, Iemanjá, Iansã, Obá, Oxum e demais orixás do panteão. “As danças do xirê, que 

se realizam em roda [...] têm como função separar a esfera sagrada da profana ao tempo   em  

que transformam  o centro do barracão no palco da dança”. (SANTOS, 2012, p.147) 
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Figura 40: Xirê 

 

             Foto: Juscelino Pacheco. Acervo: Maria Alice Silva, 2016. 

 

Chega o momento do ritual de reverência  ao dono da festa. Xangô através de seu 

filho, chega em terra.  O momento é só dele e de sua fiel companheira, Iansã.  Xangô e Iansã 

dançam, desfilam com o fogo no meio do barracão (figura 41).  

 

Figura 41: Festa de Xangô 

 

                     Foto: Juscelino Pacheco. Acervo: Maria Alice Silva, 2016 
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 Segundo Santos, (2012, p. 147-148): 

 

O mito que serve de referência às danças rituais da cerimônia do ajerê narra 

como Xangô conquistou o fogo. Quando o rei de Alafim morreu, houve 

muita confusão na indicação do sucessor. Contrariando os interesses dos 

grupos que disputavam o trono entre si, a família real escolheu o jovem 

Xangô, um simples escravo, para suceder ao rei, o que provocou muitos 

descontentamentos. Almejando reverter a situação, Xangô envia uma de suas 

três esposas à terra de Bariba em busca de um trabalho mágico que o fizesse 

ganhar prestígio entre os súditos. Por ser a mais fiel e compamnheira das 

consortes, Iansã é a escolhida para a missão. No caminho de volta com a 

porção mágica, Iansã resolve experimentá-la, e, ao fazê-lo, sente 

imediatamente seus efeitos, passando a soltar fogo pela boca. Ela conta o 

ocorrido a Xangô que, muito enfurecido, toma o restante da porção quelhe 

usurpara. Em seguida parte com Iansã para falar aos seus súditos, diante dos 

quais, numa demonstração de força e poder, lança fogo pela boca com muita 

fúria, provocando grandes destruições. Com isso, o povo reconheceu a sua 

potência e o aclamou rei.  

 

Em seguida Xangô e Iansã surgem no salão com as gamelas com o Amalá de Xangô e 

depositam no centro do barracão (figura 42).   

 

Figura 42: Gamelas com o Amalá de Xangô 

 

     Foto: Juscelino Pacheco. Acervo: Maria Alice Silva, 2016. 
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Depois desses rituais, Xangô e Iansã retiram-se e vão vestir seus paramentos, suas 

roupas de gala para tomar o run e serem homenageados.   Santos  faz uma reflexão sobre a 

festa no candomblé e vai buscar em Duvignaud uma citação que resume o que é a festa no 

candomblé.  Vejamos:  “o mito expresso em gesto é ainda mais rico que o mito narrado, não 

só porque ele aparenta um „como se da existência e nos engaja na vida imaginária, mas, 

sobretudo, porque extrai o mito da linguagem e o substitui na rede de comunicação”. 

(SANTOS, 2012, p.148). 

A situação espacial do Ilê Axé Oxalufã é emblemática. O terreiro está cercado pelos 

conjuntos habitacionais do BNH. As áreas verdes estão em pequeno número. É curta a 

distância do percurso entre o terreiro e a Pedra ( ver mapa 5). Diferencia-se dos demais pela 

sua arquitetura em pavimentos, conhecida popularmente como “terreiro de laje”e possui três 

andares. É o mais diferenciado dos terreiros, necessita de atenção pela inexistência do verde 

tão importante para os seus rituais.83 

O ritual da festa de Xangô no Ilê Axé  Oxalufã, que se realiza durante uma semana, 

desvela a presença, a morada de Xangô em três lugares: a Pedra de Xangô; o assento de 

Xangô no quarto da divindade em seu interior e o pilão de Xangô no centro do barracão. É o 

ritual, o fluxo de axé que conecta o assento de Xangô no terreiro. Na quarta feira, são arriadas 

as comidas sagradas aos pés da Pedra de Xangô; na quinta feira, a comunidade faz as 

oferendas de comidas sagradas no monumento e, no centro do barracão, é arriado o amalá nas 

gamelas aos pés do pilão – símbolo de Xangô. Ao redor dele, Xangô dança com o fogo nas 

mãos ao som do alujá. O rito agrega a arquitetura verticalizada da casa. Uma dimensão 

horizontal transforma um espaço contínuo em uma configuração em rede, teia na qual o 

sentido de um lugar remete e ressignifica o outro. O rito faz com que o assento de Xangô no 

barracão e a Pedra de Xangô sejam uma coisa só, uma unidade invisível inseparável são as 

moradas de Xangô. 

 

 

 

                                                           
83

 “A noção africana de um espaço plástico, que se refaz simbolicamente, tornou-se bastante operativa na 

escassez imobiliária carioca. O terreiro – que já é um espaço refeito, com vistas às especificidades territoriais 

brasileiras – passou a conter-se em apenas uma casa, às vezes numa parte da casa ou em pequena sala anexa a 

um barraco residencial. Por mais comum que fosse, o espaço sacralizava-se por meio de rituais adequados e pela 

presença de representações mítico-religiosas de origem negra (eguns e orixás reelaborados: pretos-velhos, 

caboclos, boiadeiros, exus, encantados)  ou branco-católica (São Jorge, São Cosme e São Damião, São Sebastião 

e outros) analogicamente aproveitada”. (SODRÉ, 2002, p.80). 
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Mapa 5: Percurso entre Ilê Axé  Oxalufã e a Pedra de Xangô no ritual da Festa de Xangô. 

 

Fonte: CEAO / CONDER, 2015 
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4.4 ILÊ AXÉ OBÁ BABA SÉRÉ: O AMALÁ DE XANGÔ 

 

Ilê Axé Obá Baba Séré. Esta expressão tem o sentido de: A Casa da força do Rei Pai 

do Sére. O patrono do terreiro é Xangô, a cumeeira é de Agodô e Iemanjá Assabá. Ano de 

fundação 2000.  Liderança Iunice Passos de Jesus, mais conhecida como Mãe Branca de 

Xangô
84

. Situa-se na Rua das Alamedas nº18, Loteamento Santo Antônio, Cajazeiras XI 

(figuras 43 e 44).  O calendário festivo compreende os seguintes períodos: Janeiro – primeira 

sessão do Caboclo Capengueiro.  Fevereiro – Ajeu Eje de todos os Exus do Terreiro. Março – 

Festa do Caboclo Marujo. Abril – Festa do Caboclo Capengueiro. Maio – Caruru dos Ibejes. 

Julho – Feijoada de Ogun.  Agosto – Olubajé.  Setembro – solene dos Caboclos Juremeiro, 

Sultão das Matas, Rei das Cobras e Pena Branca. Outubro – Amalá de Xangô. 

 

Figura 43: Vista externa do Ilê Axé Obá Baba Séré. 

 

        Foto: Juscelino Pacheco. Acervo: Maria Alice da Silva, 2015. 

                                                           
84

Mãe Branca de Xangô é professora e com um ano de iniciada comprou o terreno onde está fixado o terreiro, 

para construir uma escolinha. Seu pai Pequeno disse-lhe: “Não construa porque não é seu”. Mesmo assim, mãe 

Branca construiu a escola e começou a trabalhar. Três anos depois o caboclo falou:“Agora quero o que é meu”. 

A Yalorixá ficou chateada, pois a escola era o seu meio de sobrevivência e não quis atender à entidade. Com isso 

perdeu todos os alunos, pois vivia doente. O caboclo disse:“Ela não quer me dá, eu compro”. Mãe Branca 

perguntou como ele iria pagar. O caboclo respondeu: “Eu pago com a sua saúde.” Mãe Branca, então, desiste de 

continuar professora e abre a casa de asé Entrevista concedida a pesquisadora em 2016.. 
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Figura 44: Localização do Ilê Axé Obá Baba Séré 

 

Fonte: Google Earth, 2015. 

Rua das Alamedas –  Loteamento Santo Antônio / Cajazeiras 11 
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O terreiro é da nação Keto e possui 150 metros quadrados de área. A comunidade é 

responsável pelo Amalá de Xangô. Dos terreiros pesquisados é o que mais sofre com a 

escassez de espaço físico e espaço mato. O ambiente não tem janelas laterais, (figura 43) é 

estreito e sem ventilação adequada.  

O barracão ocupa uma pequena sala, de aproximadamente 54 metros quadrados  onde 

os orixás e caboclos, em datas festivas e cerimônias públicas, quando da realização do xirê, 

dividem o espaço com os adeptos e o público. Na parte térrea, encontram-se, ainda, copa, 

cozinha, banheiro, um reduzido quarto de Exu e outros cômodos do caboclo Capengueiro, de 

Pomba Gira Giramundo, Ogun Onirê. Os assentamentos de Xangô, Oxalá, Omolu, Tempo e a 

área destinada à consulta do Ifá (búzios) ficam no pavimento superior. Os quartos são 

minúsculos variando de 1 a 9 metros quadrados de área.   

Muito embora o terreiro esteja inserido numa Área de Proteção Permanente (APP) – o 

rio Joanes-Ipitanga não possui espaço mato no seu interior, tampouco na suaparte externa, 

sendo considerado “terreiro de laje”.  O seu entorno é densamente povoado, a localidade foi 

duramente atingidacom o uso desordenado do solo. 

 Como filha de Xangô, Mãe Branca realiza a Festa do Rei e para ela, seus filhos e 

clientes, é um dia especial – o dia do patrono do terreiro "Obá Baru", quando ele desce a terra, 

situação que não é muito comum. Os preparativos duram dedoisa três meses. Como não reside 

na roça, a sacerdotisa chega quinze dias antes para realizar os rituais sagrados e para isso vai 

buscar folhas próximo à Pedra de Xangô. No dia a dia do terreiro, a sacerdotisa também 

frequenta o lugar para a realização de outros rituais. No dia da festa de "Obá Baru" é realizada 

alvorada em homenagem ao dono fogo e do trovão o"Rei Xangô Baru,"rezando-se o 

orikí  (cântico) acompanhado com  som do alujá tocado nos atabaques  pelos ogãs.Daí em 

diante o dia é todo de Xangô, com muita festa, alegria, amor, ordem, respeito e muita fé. 

Mãe Branca é a idealizadora da manifestação religiosa Amalá de Xangô.  Mãe Branca 

era tesoureira da Associação Pássaros das Águas quando, certo dia, a organização recebeu a 

funesta notícia de que a Pedra de Xangô seria implodida para dar lugar à construção de 

conjuntos habitacionais. Desesperados com a iminente informação, de uma violência sem 

tamanho, às mães e pais de santo de Cajazeiras reuniram-se e decidiram fazer uma 

manifestação urgente com o fim de chamar a atenção dos poderes públicos para a importância 

daquela pedra. Pensaram em realizar uma lavagem da pedra, mas logo perceberam que esse 

tipo de manifestação seria vulgar diante da importância da situação. Decidiram, então, realizar 
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a Caminhada da Pedra de Xangô, ficando definido que cada diretor da associação faria a sua 

contribuição. Desta forma, Mãe Branca ficou com a responsabilidade de levar uma gamela 

com amalá; as Mães Alda e Rita, por serem filhas de Ogum,ospadês; D‟Alá e Kassuté, por 

serem filhas de Oxalá,os milhos brancos; Rita,por vender flores, doou as flores; pai Gildásio 

de Oxóssi doou os acarajés e abarás; Professores Malaquias e Aydê com as demais 

pendências e, assim, em 2009, deu-se início à primeira caminhada. 

 A caminhada não atingiu o seu objetivo. Ao perceber que as ameaças de detonação 

continuavam, Mãe Branca organizou uma reunião com Mãe Iara de Oxum e demais 

sacerdotes chamando a atenção de todos para o perigo a que a pedra ainda estava sujeita. 

Surgiu, então, a realização de duas ou mais manifestações cuja finalidade era pressionar os 

gestores  públicos e mostrar a grande importância da preservação daquele otá. E por ter 

Xangô no seu ori, Mãe Branca sentiu-se na responsabilidade de tomar parte dessa contenda 

com uma ação mais religiosa. Daí surgiu a ideia de oferecer um amalá ao orixá Xangô com 

orikis, adurás, cânticos e toques do atabaque, fazendo a invocação do sagrado do mesmo 

modo que mãe Branca faz no seu terreiro, em defesa da Pedra de Xangô. Assim,em outubro 

de 2009, acontece o primeiro ritual público do Amalá da Pedra de Xangô. 

 O Amalá de Xangô acontece todos os anos. São realizadas reuniões semanais, no 

período de um mês, com o objetivo de arrecadar fundos e donativos para a sua concretização. 

Geralmente uma lista é elaborada e cada associação compromete-se a contribuir com algum 

dos itens. Uns doam cinco mil quiabos, outros as massas de acarajé e, assim, o evento vai 

ganhando forma até chegar o grande dia. 

 Uma semana antes do evento, Mãe Branca e os filhos de santo recebem os donativos 

no terreiro preparam os rituais, principalmente, o Amalá que será também oferecido aos 

participantes do ato litúrgico que acontece sempre aos domingos. 

 Os filhos e filhas de santo, vestidos de branco aguardam a saída do cortejo.Uma 

quartinha com omin (água), dois pratos com farofa de azeite de dendê e com farofa branca, 

pimentas vermelhas e aguardente são levados para fora do barracão onde será realizado o 

Padê. 
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   Figura 45: Barracão do Ilê Axé Oba Baba Sére- no Amalá de Xangô 

 

                   Foto: Juscelino Pacheco. Acervo: Maria Alice da Silva, 2016. 

 

O xirê é formado. (figura 46) Canta-se para Exu, para o rei Xangô e para os demais 

orixás e pedem-lhe licença e paz, para que a cerimônia pública seja realizada com sucesso. 

(ver mapa 6) 

Figura 46: Xirê no Ilê Axé Oba Baba Sére na cerimônia do Amalá de Xangô 

 

                      Foto: Juscelino Pacheco:Acervo: Maria Alice da Silva, 2016. 
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 A gamela com amalá e acaçá branco (figuras 47 - 48) é colocada na traseira da pick-up 

enfeitada de bolas brancas e vermelhas, tecido richilieu branco e folhas de palmeiras. Uma 

ekede de Xangô conduz a oferenda. 

 

         Figura 47: Gamela com o Amalé de Xangô 

 

                    Foto: Juscelino Pacheco. Acervo: Maria Alice da Silva, 2016. 

 

       Figura 48: Saída do cortejo do Amalá da Pedra de Xangô. 

 

                  Foto: Juscelino Pacheco. Acervo: Maria Alice da Silva, 2016 
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 Uma Kombi, com o Amalá a ser distribuído, acompanha atrás o cortejo. Este cortejo 

segue pelas ruas de Cajazeiras, ao som dos tambores e dos cânticos; os transeuntes aplaudem, 

outros acenam, outros resolvem acompanhar o ato. 

 O candomblé é levado à rua, o cortejo chega ao Campo da Pronaica, local de 

concentração para o início da cerimônia, com mais de 300 pessoas aguardando o começo da 

celebração.  Antes de iniciar o ritual, as autoridades civis, políticas e religiosas (figura 49) se 

pronunciam. 

 

    Figura 49: Babalorixá Deilton Gomes discursando na cerimônia do Amalá de 

Xangô 

 

                           Foto: Juscelino Pacheco. Acervo: Maria Alice da Silva, 2016 



157 

 

 

 

 

Em seguida, o Padê para Exu (figura 50) é ofertado e forma-se o xirê - a grande roda 

em meio ao espaço público (ver mapa 6). 

 

Exu [...] é o intermediário necessário entre o homem e o sobrenatural, o 

intérprete que conhece ao mesmo tempo a língua dosmortais e a dos orixás”. 

É, pois, ele o encarregado – e o padê não tem outra finalidade – de levar aos 

deuses da África o chamado de seus filhos no Brasil [...] depositado numa 

encruzilhada que é dos lugares preferidos de Exu. A festa propriamente dita 

pode então ter começo. Embora o padê dirija-se antes de tudo a Exu, 

comporta também obrigatoriamente uma oração para os mortos ou para os 

antepassados do candomblé, alguns entre eles sendo mesmo designados por 

seus títulos sacerdotais. (BASTIDE, 2001, p.34)   

 

Figura 50: Padê para Exu – Xirê 

 

Foto: Juscelino Pacheco. Acervo: Maria Alice da Silva, 2014. 

 

No padê para Exu pedimos proteção e licença.A Ogum, o dono do caminho 

– caminhos abertos e por último o Orixá Xangô, o dono da casa por estar 

levando e ofertando para o irmão dele lá na Avenida Assis Valente o amalá 

fortalecendo assim mais o asé do lugar para que os poderes públicos 

realmente veja a importância que o otátem para o povo da religião de  matriz 

africana.
85

 

 

 

                                                           
 
85

Tiago Ferreira Rolim, seminarista católico do movimento Focolares, entrevista concedida a pesquisadora em 

2016. 
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Inicia-se o cortejo do ritual do Amalá de Xangô (figura 51 – ver mapa 6), as filhas de 

santo a jogar milho branco no caminho pedindo paz. Mãe Branca segue na frente tocando o 

adjá (figura 52). Na sua retaguarda, uma faixa, conduzida pela pastora, dois seminaristas e um 

pai de santo, com a seguinte frase: “Liberdade religiosa é direito de todos e todas. Diga não ao 

desrespeito e ao preconceito entre as religiões”. Mais atrás uma faixa pedia o tombamento da 

Pedra de Xangô e, por último, um pequeno trio com músicos que tocavam os instrumentos 

percussivos e puxavam os cânticos. 

 

Figura 51: Percurso do Amalá de Xangô 

 

     Foto: Juscelino Pacheco. Acervo: Maria Alice Silva, 2015. 
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Figura 52: Percurso do Amalá de Xangô 

 

Foto: Juscelino Pacheco. Acervo: Maria Alice Silva, 2014. 

 

 Os adeptos e simpatizantes acompanham toda a trajetória do cortejo em seu ritual. O 

Amalá de Xangôa cada edição torna-se um ato estritamente religioso voltado para atender a 

um pedido do próprio orixá, como afirma Mãe Branca.  Não é aconselhável consumir bebidas 

alcóolicas. Ao ser inquirida sobre a participação de pastores e irmãos católicos, Mãe Branca 

falou:“Minha filha quando eu desço a Avenida Assis Valente com o Amalá, é pedindo paz, 

principalmente entre as religiões. Me  doeu muito ver a pedra imersa em sal de cozinha; 

aquilo foi um atentado a um lugar sagrado.” 
86

 

No percurso do ritual, foi constatada mais uma agressão ao lugar sagrado. Focos de 

queimadas (figura 53) chocam os adeptos que desaprovam o ato e lamentam a ausência da 

ação dos poderes públicos. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
86

Tiago Ferreira Rolim, seminarista católico do movimento Focolares, entrevista concedida a pesquisadora em 

2016. 
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Figura 53: Queimadas 
 

 
 

    Foto: Juscelino Pacheco. Acervo: Maria Alice Silva, 2015. 
 

 

“Assim como o otá pequeno tem que ser alimentado para continuar tendo força e 

energia, a Pedra de Xangô também precisa para continuar sendo morada do orixá. Tem que 

ser energizado com ossé (limpeza), as (adurás) rezas, e wajeun (venha comer) – o amalá para 

Xangô”.
87

 

Quando o cortejo do Amalá de Xangô chegou à pedra, antes de depositar a oferenda, a 

rocha foi envolvida em um ojá (faixa) branco (figura 54). Logo após, o alabê passou o 

microfone para Mãe Branca (figura 55) que fez reverências aos sacerdotes e sacerdotisas 

presentes, aos pontos cardeais, aos elementos da natureza, aos rios, aos orixás de Exu a Oxalá. 

Prosseguiu recitando os adurás (rezas) para Xangô e suas iabás – Oyá, Oxum, Iemanjá e Obá. 

 

 

 

 

                                                           
 
87

Mãe Branca de Xangô, entrevista concedida a pesquisadora em 2016. 
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Figura 54: Amarrando o ojá na Pedra de Xangô. 

 

     Foto: Juscelino Pacheco. Acervo: Maria Alice Silva, 2014. 

 

 

Figura 55:Amalá da Pedra de Xangô – saudação e rezas. 

 

      Foto: Juscelino Pacheco. Acervo: Maria Alice Silva, 2014. 
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“Quando chego com o Amalá na Pedra começo a saudar o dia, as horas, o norte, sul, 

leste, oeste, os ancestrais, chamo Xangô para vir receber a oferenda. Eu me sinto como 

estivesse dentro do meu Ilê.Está ali eu e o orixá, orixá e eu”.
88

 

Em seguida, Mãe Branca convidou o Tata MutaImê, sacerdote do Terreiro Mutalombo 

Yê Kaiongo (figura 56) para saudar Xangô na nação Angola.  Ao som da música Nzazi de 

Kanamunã, Nzazi Maiakaia, Nzambi Kwemansi, Nzazi que vem de Angola, os filhos de santo 

escalam a Pedra para fazer a oferenda a Xangô, Nzazi, Sogbo no ápice do ato ritual. 

 

Figura 56: Amalá da Pedra de Xangô – Tata Muta Imê saudando Nzazi 

 

Foto: Juscelino Pacheco. Acervo: Maria Alice Silva, 2014. 

 

Na manifestação religiosa do Amalá de Xangô, não é celebrado apenas o Orixá Xangô 

(Ketu), mas Nzazi (Angola), Sogbo (Jeje). Xangô, Nzazi, Sogbo recebem o Amalá e 

partilham com os presentes o seu alimento (figura 57 e 58), distribuindo, em retribuição, as 

dádivas do orun para os seus filhos. 

 

“O meu Xangô é Baru. O amalá que eu ofereço não é o amalá da Mãe 

Branca de Xangô é o amalá feito exclusivamente para a Pedra de Xangô. 

Para demonstrar que ali existe um orixá. Depois de amarrado o ojá na pedra 

                                                           
 
88Idem. 
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e entregue aoferenda é a hora de dividir o amalá feito com cinco mil 

quiabos.” 
89

 

 

 

Figura 57: Ajeum – O amalá sendo servido à comunidade. 

 

    Foto: Juscelino Pacheco. Acervo: Maria Alice Silva, 2015. 

 

Prossegue Mãe Branca: 

 

O propósito é a comunhão. Orixá e o povo. O orixá sempre gostou de 

alimentar o seu povo, dividir é prosperidade para a pessoa que está 

recebendo e também para pessoa que está distribuindo. Quanto mais pessoa 

comer o amalá melhor para quem está oferecendo e para quem está 

recebendo. O orixá que está comendo junto com as pessoas porque isso 

fortalece o axé de ambos, tanto de quem está comendo, tanto de quem está 

oferecendo o Amalá da Pedra de Xangô.(MÃE BRANCA DE XANGÔ, 

2016) 

 

 

 

 

                                                           
 
89Idem. 
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Figura 58: O amalá sendo servido à comunidade. 

 

       Foto: Juscelino Pacheco. Acervo: Maria Alice Silva, 2015. 

 

O Amalá de Xangô é um espaço democrático e acolhe todos os irmãos que lutam em 

defesa da vida, da diversidade religiosa. Em 2014, a manifestação litúrgicacontou com a 

participação de religiosos oriundos de outros segmentos: a pastora Sônia Gomes Mota 

(figuras 59 - 60), representando a Coordenadoria Ecumênica de Serviço (Cese), o Conselho 

Ecumênico Baiano de Igrejas Cristãs (Cebic) e os seminaristas católicos Jonatan e Tiago 

Ferreira Rolim. Estavam ali em solidariedade ao ato de intolerância religiosa sofrida pelo 

Povo de Terreiro que teve seu símbolo sagrado (Pedra de Xangô), em 08 de novembro de 

2014, vilipendiado com o derrame de 200 quilos de sal de cozinha.  
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Figura 59: Amalá de Xangô – Pastora Sonia Mota a discursar. 

 

Foto: Juscelino Pacheco. Acervo: Maria AliceSilva, 2014.
90

 

 

Figura 60: Amalá de Xangôna luta contra a intolerância religiosa 

 

Foto: Juscelino Pacheco. Acervo: Maria AliceSilva, 2014. 

                                                           
 
90Idem. 
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  Conflitos pela moradia, grilagem, degradação ambiental, omissão dos poderes 

públicos, intolerância religiosa. Sobre essas questões, a Pastora Sônia Gomes Mota
91

 dá o seu 

recado:  

Como teóloga, e isso eu agradeço muito ao mundo ecumênico eàs relações 

ecumênicas, tive a oportunidadede nessa caminhada perceber que Deus se 

manifesta de diversas maneiras. Ele não é exclusividade da minha concepção 

de fé. [...]O princípio da fé é a defesa da vida. Todas as religiões têm seus 

espaços eseus símbolos sagrados. A própria bíblia vai dar elementos quando 

mostra que o povo de Deus precisou dialogar e respeitar os espaços entre os 

povos. Gente, tenha a humildade de perceber e respeitar a sacralidade que 

existe em outras religiões. A fé da gente, a gente não impõe. Ela precisa ser 

vivida, experienciadae isso só é possível com respeito, com amor, com 

diálogo. Estado laiconão significa abrir mão das religiões, mas significa 

saber onde é o lugar delas. Agente não pode aceitar que as legislações e o 

judiciário tomem decisões fundamentadas em regras de fé, porque as regras 

de fé servem para o indivíduo, você pode ter seus princípios, mas você não 

pode querer que isso seja regra para toda a comunidade. Isso também vale 

para o gestor público. Lá está ele revestido daquela fé que ele tem e diz que 

aquilo é pecado, mas ele não consegue se despir,espera aí eu tenho minha fé, 

e na minha concepção de fé é apenas uma pedra, mas para além da minha fé 

existe um povo que tem o direito de viver a sua fé.   Enquanto nosso estado 

não for laico, as religiões indígenas, de matriz africana vão estar à mercê de 

gestores públicos e de juízes que não vão fazer nada para que as coisas 

funcionem. 

  

 Tiago Ferreira Rolim, seminarista católico do movimento Focolares, ao ser 

entrevistado disse que [...] “o cristão não pode se abster de mostrar um imenso respeito por 

todas as pessoas que encontra no caminho. O povo de santo com sua beleza, riqueza, comida, 

cultura, dança e ritos caminham para o bem a partir de sua crença”.
92

 

 

Focolares é um movimento que surgiu na Itália durante a segunda guerra 

mundial. Focolares significa lareira, fogo, fogueira. A Itália tem um período 

do ano que é muito frio. Que neva e que pode matar. Para se proteger do frio, 

as famílias tinha que se reunir ao redor do fogo. E o que os primeiros 

focolarinos faziam eram se reunir ao redor do evangelho e alimentar entre si 

do fogo do amor. Que os protegia do frio da indiferença, do ódio, de tudo 

que existe no mundo e não favorece a vida. Agente ficou conhecido como 

focolarino, onde se irradia o amor, onde as pessoas podiam correr para se 

aquecer fugindo do frio, do ódio, da guerra. Pessoas comprometidas com o 

amor fraterno, seu testemunho de fé foi atraindo mais gente. É o amor de 

                                                           
 
91

Sônia Gomes Mota – Pastora da igreja Prebisteriana Unidas do Brasil, ordenada em 1993, entrevista concedida 

a pesquisadora em 2016. 

 
92

Tiago Ferreira Rolim, seminarista católico do movimento Focolares, entrevista concedida a pesquisadora em 

2016. 
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todos. A gente pode se amar, sendo diferente e permanecendo diferente. As 

nossasdiferenças são riquezas. Agente aprende a amar e olhar o que é 

diferente. O que Deus quer com a fogueira de Xangô e a fogueira dos 

Focolares é alimentar o amor entre seus filhos, a solidariedade. 
93

 

 
 

Nas proximidades da Pedra de Xangô, apenas em um logradouro, existem 

aproximadamente oito igrejas protestantes. Casos de intolerância são frequentes. A 

participação de representantes das igrejas evangélica e católica no evento do Amalá de 

Xangô,  em 2014, abriu um canal de diálogo com os membros das comunidades de terreiros 

de Cajazeiras e adjacências, mas, infelizmente, as tratativas iniciadas não tiveram 

continuidade. Ficaram apenas no discurso, o que poderia se constituir no começo de uma 

convivência pacífica entre as religiões. O que se verifica, atualmente, é o acirramento e 

aumento dos conflitos. 

O mapa 6  evidencia o percurso do terreiro Ilê Axé Oba Baba Sére até a Pedra de 

Xangô. Situado no Loteamento Santo Antônio, o terreiro sofre com a perda continuada de 

áreas verdes e para tanto precisa se socorrer das matas no entorno da Pedra de Xangô para a 

realização dos seus rituais.  

O ritual do amalá de Xangô do Ilê Axé Obá Babá Sére tece a rede de lugares sagrados 

no conjunto de todos os terreiros de Cajazeiras e adjacências que ofertaram os 5.000 (cinco) 

mil quiabos, tal como diz o mito. A rede é costurada e tecida no Ilê Axé Obá Babá Sére  que 

prepara o amalá e o sacraliza através do xirê no espaço do seu barracão. Isso possibilita a 

conexão de todos os terreiros através do cortejo que irrompe nas ruas de Cajazeiras com o 

fluxo de axé, com os cânticos, orikis e toques dos atabaques, até o padê no espaço público, 

aos pés da Pedra de Xangô. O ritual do amalá de Xangô liga os terreiros de Cajazeiras ao 

lugar Sagrado da Pedra de Xangô através da alimentação, desenvolvimento, transmissão e 

repartição do axé, ou seja, através do preparo, transporte, oferenda e alimentação dos filhos de 

santo propiciados pelo amalá, fortalecendo o axé da Pedra de Xangô. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
93Idem. 
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Mapa 6: Percurso do Amalá da Pedra de Xangô no ritual do Amalá de Xangô. 

 
Fonte:CEAO, CONDER. 2016
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4.5 ESPAÇO MATO NO TERREIRO MUTALOMBO YÊ KAIONGO 

 

 Distribuição das folhas sagradas.QuandoMawu criou o mundo concedeu a 

Agué o domínio sobre as folhas sagradas. Nenhum vodum tinha posse de 

nenhuma folha e isso criou uma ciumeira entre eles. Sogbo, rei da justiçae 

marido da Deusa dos ventos, Yansã, foi consultado pelos colegas sobre a 

injustiça da situação e concordou que alguma coisa devia ser feita para 

repara-la. Entretanto não seria ético, nem se poderia, contrariar uma ordem 

de Mawu. Então Sogbo combinou um truque. Quando Agué estivesse 

deitado dormindo, como costumava fazer após o almoço, com a sacola 

aberta, Yansã iria provocar uma ventania tão forte que as folhas iriam voar 

da sacola de Agué e todos os voduns poderiam pegar as folhas que 

quisessem. Assim foi feito. Cada Vodum apanhou a folha ou as folhas que 

pode e ficaram todos satisfeitos. Entretanto, por outras razões, o segredo 

delas continuou com Agué e Mawu não se sentiu contrariado.
94

 

 

O mito acima colacionado é da nação jeje e conta a relação dos voduns com as folhas 

sagradas. A natureza é o lugar sagrado das religiões afro-abrasileiras e é preciso preservar 

para continuar crendo. 

As práticas ritualísticas do candomblé consistem basicamente em reverenciar a 

natureza atravésdos orixás, inquices, voduns, caboclos e encantados. A nação Keto, por 

exemplo, estabelece a relação entre Iansã e os ventos; Oxum e as águas doces; Iemanjá e as 

águas salgadas (mares); Xangô e as pedras, o trovão, o fogo, os raios; Ossaim e as folhas, e 

assim, por diante. 

As nações de origem banto (angola) apresentam algumas particularidades, por 

existirem diversas comunidades com rituais próprios. Por isso, a estrutura organizacional do 

culto varia de acordo com o terreiro.95No terreiro Mutalombo Yê Kaiongo, Nassimbi governa 

as águas doces; Kaiongo - é a inquice do vento e das tempestades; Mameto Narrari é a rainha 

do mar; Nzazi é o senhor dos trovões, dos raios, do fogo e da justiça e Katendê cuida das 

folhas. 

                                                           
 
94

O mito das distribuições das folhas foi contado por Everaldo Duarte em um dos diálogos travados mensalmente 

nocurso da pesquisa. 

95
“O Candomblé não é uma religião submetida a uma hierarquia institucional que imponha dogmas a serem 

seguidos por todos e, como se diz, “cada casa tem o seu regime”. Tudo é feito de acordo com a “tradição”, 

porém esta permite e exige, uma constante adaptação às circunstâncias de cada momento. Na realidade a religião 

afro-brasileira é caracterizada por uma grande flexibilidade e ecletismo, e os terreiros jejes não escapam a essa 

dinâmica de mudança progressiva. Apesar de ser um grupo minoritário, as casasjejes apresentam uma rica 

variedade de práticas rituais e divindades que diferenciam uma congregação da outra” [. ..] (PARÉS, 2007, p. 

314). 
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No Jeje, Aziri Tobosi (ou Tobosi Aziri) é uma entidade espiritual feminina associada 

às águas docese águas salgadas. Sogbo é o vodum do trovão, do fogo, dos raios e da justiça. 

Agué é o vodum das folhas e das ervas. 

Santos (2008, p. 34) revela que, em sua concepção arquitetônica, o terreiro deve 

possuir dois espaços com características e funções distintas: um espaço urbano que 

compreende as edificações de uso público e privado e outro considerado espaço virgem, mato, 

composto de árvores e fontes.   

O espaço “urbano” integra as casas ou templos consagrados aos orixás.  A casa de axé 

é composta de: quarto de reclusão para os iniciados, banheiros, cozinha, barracão e, ainda, um 

conjunto de casas de uso permanente ou transitório destinadas à morada ou permanência dos 

filhos de santo, de suas famílias e visitantes. Entre o espaço urbano e as proximidades do 

mato situa-se o templo dos antepassados onde são reverenciadosos ancestres.  (SANTOS, 

2008, p. 33-34) 

O espaço “mato”, segundo Santos (2008, p.34) deve abranger quase dois terços do 

“terreiro” e se constituir, preferencialmente, num bosque sagrado constituído de árvores, 

arbustos e toda espécie de vegetação indispensável aos rituais litúrgicos. 

O corpo é também espaço sagrado, ou seja, ele é o próprio espaçoe, por isso, merece 

atenção. “[...] todo o corpo tem um sentido específico [...] tem e detém valores característicos 

diante dos rituais, preceitos e fundamentos, daí ser considerado santuário, depósito de 

elemento do axé”. (LODY, 1984, p.7) É o templo da alma, o verdadeiro lugar onde o orixá 

habita. Desse modo: 

 

Coexistir e equilibrar os Espaços do culto, o peji e o corpo é tônica constante 

na estrutura das religiões afro-brasileiras. É altamente questionável que 

ambas não ocupam o mesmo Espaço, se o corpo é um exemplo dinâmico, 

ativo e vivo do processo do Axé, enquanto os objetos e a própria situação do 

peji atuariam como a fonte impulsionadora e de realimentação do processo 

ritual.  (LODY, 1984, p.8). 
 

 

Os espaços não são concebidos de uma forma positivista, fragmentada. Espaço mato, 

espaço urbano e espaço corpo coexistem como uma unidade. Um não existe sem o outro. 

Tudo está vinculado, um permeia o outro, mesmo que isso não seja visível. 

Quando o filho de santo banha-se no rio ou cachoeira ele podeestá a celebrar um ritual. 

Quando ele se dirige às matas em buscade ervas, folhas sagradas ele está a alimentar uma 

dinâmica que é energia em movimento, o próprio axé.  Assim, fontes, espaço urbano, espaço 
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mato, espaço corpo constituem elementos indispensáveis para a transmissão dos saberes e 

tradições do candomblé. 

Nos dias atuais, poucos terreiros de Salvador possuem dimensão territorial capaz de 

reunir esses elementos em um só lugar e o crescimento urbano desenfreado vem reduzindo, 

cada vez mais, os espaços mato, tanto os privados como os coletivos.  

Sem espaços mato, sem fontes, sem pedra não é possível guardar, fixar, atribuire 

perpetuar o axé.  (LODY, 1984, p.7) Dos terreiros pesquisados, o único que reúne espaço 

mato e urbano adequado para a realizaçãodos rituais é o Mutalombo Yê Kaiongo. 

O Mutalombo Yê Kaiongo significa: Casa do caçador e príncipe das matase da rainha 

do fogo, dos raios, ventos e tempestades. Kunzo Kia Mezu Kwa Tambu Kisuelu Kwa Muije- 

Casa dos Olhos do Tempo Que Fala da Nação Angolão Paketan. O patrono do terreiro é 

Mutalombo e a cumeeira pertence a Nzazi.O sacerdote é Tata-inkisi Jorge Barreto dos Santos, 

cujo nome religioso é Muta Imê. Da nação Angolão Paketan, o terreiro está localizado na Rua 

Geraldo Brasil, 65, Cajazeiras XI (figuras 61 - 62).  

O templo foi fundado em 1971, num minúsculo imóvel de aproximadamente 200 

metros quadrados, sito na Rua Daniel Lisboa – Brotas, então moradia da família do sacerdote. 

Residência e terreiro dividiam o mesmo espaço. Em 1991 o terreiro transferiu-se  para um 

imóvel no Alto de Coutos e passou  a ocupar uma área de 400 metros quadrados, onde o 

espaço mato se resumia, apenas, a 150 metros quadrados, o que dificultava a realização dos 

rituais.  Em 2004, o sacerdote adquiriu um imóvel com superfície de aproximadamente 

10.000 mil metros quadrados, onde atualmente funciona o terreiro. 

 

Afastado do centro da cidade, numa área de pequenos morros e vales cuja 

vegetação é caracterizada por um remanescente de mata atlântica em 

regeneração. Já na entrada, avistamos grandes mangueiras e cajueiros para 

logo mais adiante encontrarmos gameleiras, coqueiros, muitas árvores de 

pequeno e médio  porte, nativas e exóticas bem adaptadas. Além disso, há o 

cultivo de abacaxi, aipim, milho, dentre outros gêneros alimentícios. Devido 

a essa diversidade florística, micos, cobras e outros animais procuram 

abrigo, alimento e proteção no terreiro. (SILVA e ALENCAR,  2010, p.211). 
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Figura 61: Vista áerea do Terreiro MutalomboYêKaiongo 

 

Fonte: Google Earth.

Av. Geraldo Brasil / Cajazeiras 11 
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Figura 62: MutalomboYêKaiongo. 

 

   Foto: Juscelino Pacheco. Acervo: Maria Alice Silva, 2014. 

 

 Ao longo do terreno ficam distribuídos os templos dos inquices, a floresta sagrada, as 

fontes, os veios d‟água que atendem satisfatoriamente às necessidades litúrgicas da casa. 

As casas (unzós) dos inquices estão situadas nas laterais do terreno (figura 63) e no 

interior do barracão.  São 16 templos- (unzo dos minkisis ou bankisis). Na parte externa há 10 

unzós: quatro para Nzila, um para Mutalombo, Katendê, Tembu, Rogi, Kaiongo e Kigongo. 

Dentro do barracão encontram-se seis unzós: um para Nzazi e os demais para Mutalombô, 

Kissimbi, Lemba, Mameto Dandalunda e Mameto Zumbá. No entorno do barracão a 

camarinha. 
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Figura 63: Vista internado Terreiro. MutalomboYê Kaiongo 

 

     Foto: Juscelino Pacheco. Acervo: Maria Alice Silva, 2014. 

 

O cadastro arquitetônico (mapa 7) permite uma melhor visualização do espaço interno 

do terreiro. Na imagem em seguida, vê-se a descrição física do terreiro. 
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    Mapa 7: Cadastro do Terreiro MutalomboYê Kaiongo. 
 

 

 

 

 

Foto 64: Edilton Vida. Acervo: 

Maria Alice Silva 

Foto 64: Casa de Nzila 

Foto 65: Área para plantação de hortaliças 

Foto 66: Casa de Rogi da tia de TátaMutáImê e Casa dos Inquices de MametoLawê Demi 

Foto 67: Fonte de Kassimbi – Visita Técnica para Realização Cadastral 

Foto 65: Edilton Vida. Acervo: 

Maria Alice Silva 

Foto 66: Edilton Vida. Acervo: 

Maria Alice Silva 

Foto 67: Edilton Vida. Acervo: 

Maria Alice Silva 

Fonte: Grupo de pesquisa Etnicidades 
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Em frente à entrada principal, o barracão é posicionado no terreno de forma a receber 

luz solar e ventilação cruzada. Ao lado direito encontram-se as casas dos inquices. Nzila de 

rua se posiciona na frente de duas casas pequenas que são uma de Nzila para pessoas 

iniciadas, e outra menor do Nzila da Mameto Lawê. Na Casa do Tempo encontra-se um 

grande cajueiro, a árvore sagrada da casa. 

Descendo mais o terreno em declive, chega-se à área das cozinhas, a normal e as dos 

santos, dispostas lado a lado seguidas de um espaço aberto onde há uma grande mesa. Em 

frente às cozinhas estão os dormitórios  destinados  aos   filhos da casa e visitantes dispostos 

em dois níveis do terreno: três na parte superior, três na parte inferior. Seguindo a descida, 

passa-se pela aldeia dos caboclos, seguida por um canteiro para plantação de hortaliças e 

ervas. Abaixo da aldeia dos caboclos, fica a casa dos MVumbi.  E descendo todo o percurso 

em meio à mata fechada e terreno íngreme, chega-se à fonte de Kisssimbi. (figura 68) 

 

Figura 68: Vista internado Terreiro. MutalomboYêKaiongo 

 

                                 Foto: Maria Alice Silva, 2016. 
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Tata Muta Imê quando da realização do cadastro arquitetônico verbalizou com 

propriedade o conceito de lugar na arquitetura. Vejamos: 

 

E a arquitetura na verdade daqui é bem diferente [...] Tem um outro 

processoporque a gente tem que entender no candomblé de dentro como o 

vento circula nos lugares. Então a gente vai colocando as áreas [...] 

trabalhando essas áreas a depender do vento. Como vai circular ali dentro do 

processo, também do sol. Nascente, poente. Como é que o sol se põe. Na 

época o sol nascia na frente [...] na medida em que o sol fosse se pondo 

caminharia por cima do barracão trazendo toda a energia de frente para o 

fundo, ou seja, a casa recebia a energia [...] Então você vai ver uma 

arquitetura de candomblé Ser. Você percebe que é um Ser Humano
96

. Cada 

coisa no seu lugar. Não pode ser diferente. Pense aí você construir uma casa 

e pegar o banheiro e jogar no quarto [...] Sabe esse desequilíbrio ea gente 

entende que quando a gente se desequilibra é exatamente isso que acontece. 

Então as pessoas não querem ter a curiosidade mínima, lá embaixo de 

perceber como ela anda [...] a cruzeta que você faz no seu corpo.  Você puxa 

a perna esquerda…quem acompanha é o braço direito e não com o braço 

esquerdo. Então né esse profundo movimento. Então a partir daí você pode 

retomar o equilíbrio do seu corpo. É a sua arquitetura, sua casa. (Tata Muta 

Imê pergunta a um membro do grupo) Como é o seu nome? Responde: 

Márcio. Como é o nome da sua casa? (ele não sabe responder) O Tata rindo 

responde: Márcio. 
97

 

  

O Mutalombo Yê Kaiongo possui mais de setenta etnoespécies de árvores e plantas 

nativas e exóticas. No terreiro a prioridade é o mato, a área edificada é muito pouca, cerca de 

5% (cinco por cento) da área total.   

 

Por dois anos biólogos estudaram a fauna e flora. Mas queriam ficar muito 

por dentro da religião. Temos95% (noventa e cinco por cento) das ervas. As 

ervas finas não temos. Quando eu passar a morar aqui vou plantar mais 

próximo da lagoa. As ervas mais fortes temos todas:capim, capim de burro, 

capim estrela, murici, capianga, quebra feitiço etc. Tudo que existe na terra 

tem fundamento, tem sua especificidade. Não se pode desprezar de maneira 

alguma o que vem da natureza.  É uma ignorância muito grande da 

                                                           
 
96

 Ponty (2014, p. 36), filosófo francês, na obra “O visível e o invisível”, estreita relação do espaço com o corpo 

e as coisas.  Ele afirma que: “Impõe-se-nos, portanto, a tarefa de compreender se e em que sentido o que não é 

natureza forma „um mundo‟ e, antes de tudo, tudo, o que é um mundo, finalmente, se há mundo, quais podem ser 

as relações entre o mundo visível e o invisível”. Ponty (2014, p.231)estrutura seu pensamento desconstruindo o 

racionalismo e o empirismo. Ele rejeita a ideia de que as ciências naturais sejam as únicas vias de investigação e 

defende o retorno aos fenômenos, a fim de redespertar o homem para presenciar, enquanto ser, as experiências 

vividas nas suas concepções de mundo.  

 
97

Palavras de Tata Muta Imê na atividade “Cadastro Arquitetônicodo Terreiro MutalomboYêKaiongo” realizada 

pelos alunos do Grupo EtniCidades em 2016. 
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população. Os mais velhos diziam que o senhor do anel passava primeiro 

pelo candomblé.
98

 

 

 O terreiro é beneficiado pelo Projeto Rede de Hortos de Plantas Medicinais e 

Litúrgicas (RHOL). Busca dirimir a problemática da falta de espaço-mato dos terreiros de 

candomblé e propõe a implantação de uma Rede de Hortos para a produção e beneficiamento 

de plantas de usos medicinais e litúrgicos nos municípios da Região Metropolitana de 

Salvador e do Recôncavo Baiano. O projeto dá preferência aos terreiros com viabilidade 

hídrica para a implantação de hortos agroecológicos. Num dos terreiros selecionados será 

instalado o centro de beneficiamento, a ser abastecido pelos demais terreiros que completam a 

rede, num total de 11 (onze) comunidades. 

 Segundo Tata Mutá, o espaço mato é importantíssimo para o candomblé, 

principalmente na nação Angola. O inquice, no mínimo, deve conhecer sete ervas. Inquita é 

um processo em que o iniciado é levado para dentro das matas fechadas para buscar o seu 

entendimento. É como se fosse um retorno ao ventre materno. Como não se pode retornar ao 

ventre materno, ele vai para mata. É um processo de renascimento. Quem enxergava apenas o 

visível, passa a ver o invisível e muda de nome, recebe um nome sagrado – dijina. 

Mesmo a desfrutar de espaço mato e condições para celebrar os rituais de banho de 

folhas, de preparação das comidas votivas dos inquices, dos caboclos dos MVumbi,de doação 

das oferendas em matas, árvores, riachos, nascentes e pedras, o sacerdote reclama das 

condições ambientais do entorno (figura 69) e desabafa:  
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Tata Mutá Imê entrevista concedida a pesquisadora em 2014. 
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Figura 69: Espaço mato no MutalomboYê Kaiongo 

 

Foto: Juscelino Pacheco. Acervo: Maria Alice Silva, 2014. 

 

 

Era lindo demais, dá tristeza ver como está. A mata era tão fechada que dava 

medo. Era um caminho estreito, tinha árvores frondosas: cajueiro, 

mangueira, pitangueira.  Daqui a pouco é um bairro. A ameaça estávindo 

pelo fundo de dentro para fora. Cinco horas da manhã o pau-come – as 

motos- serras gemem e a gente chora”. Há de ter um grande projeto. Nós que 

trabalhamos a madrugada toda. Diz respeito a uma área que é nossa, do povo 

de santo, do candomblé. A lagoa atrás do terreno está assoreada, virou 

condomínio fechado (figuras 70 e 71). E agora,  presente grande no Dique do 

Tororó custa R$150,00 (cento e cinquenta reais), fora o gasto com 

locomoção.
99
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Tata Mutá Imê, entrevista concedida a pesquisadora em 2014. 
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Figura 70: O entorno no Mutalombo Yê  Kaiongo 

 
 

      Foto: Juscelino Pacheco. Acervo: Maria Alice Silva, 2014. 

 

Figura 71: O entorno no Mutalombo Yê Kaiongo 

 

      Foto: Juscelino Pacheco. Acervo: Maria Alice Silva, 2014. 
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O líder religioso preocupa-se com a perda de espaços verdes em Cajazeiras e, por isso, 

participa de todas as ações em prol da salvaguarda da  Pedra de Xangô e o seu entorno. 

Afirma o sacerdote: 

[...] hoje eu posso dizer que sou rural. Amanhã não sei. O povo quer passar 

por cima. Preciso alimentar a minha corrente na minha casa para não secar. 

Já fecharam a entrada da lagoa. Agora a lagoa já tem portão, virou 

condomínio fechado. Deveríamos ficar atentos. Fazer o trabalho de base. 
100

 

  

O mapa 8 revela que o terreiro aqui tratado está localizado a considerável  distância da 

Pedra de Xangô. Dos terreiros estudados, é um dos que apresenta a maior quantidade de área 

verde no seu interior e entorno. Fica em local com acesso dificultado pela inexistência de 

pavimentação. O desavisado pode confundir o terreiro com uma Chácara de Veraneio. A 

densidade populacional no entorno é tímida, estando o terreiro mais próximo dos animais do 

que da população. Seu trajeto até a Pedra é cercado de verde, principalmente no logradouro 

em que está localizado o próprio terreiro e a Pedra de Xangô. 

As festas no terreiro acontecem nos meses de julho e  agosto nessa ordem: (Nzila,  

Mutalombo e Kaiongo, Kissimbi, Kigongo, Nzazi e Vunji. Agosto: Após a festa de 

Mutalombo e Kaiongo dá-se comida a Nzazi. Nzazi está sempre presente no calendário de 

festas. Pode ser uma festa ou um ritual interno. Além disso,todas as quartas-feiras oferece-se 

comida a Nzazi.  

Durante as festas, é proibido  filmar ou fotografar. Os inquices não permitem.  Não foi 

possível registrar a festa de Nzazi, por que foi um ritual interno e fechado à família de santo. 

Outrora, antes de mudar para a Avenida Geraldo Brasil, o Terreiro Mutalombo Yê 

Kaiongo levava oferenda à Pedra de Xangô. Hoje isso não ocorre com tanta frequência, pois, 

no terreiro existe espaço mato e, segundo o Tata Muta Imê “a rua não mais oferece a 

segurança espiritual que o ato religioso requer” e explica: 

 

Na avenida  Assis Valente tem o tapete de betume e asfalto que impede que 

a energia da terra floresça. Precisamos de lugar que tenha barro. Precisamos 

cada vez mais entrar nas matas da Avenida Assis Valente. O asfalto impede 

de você fazer um trabalho com mais força. Não se tem mais encruzilhadas de 

barro. Os lugares em que possivelmente pudesse fazer um trabalho forte para 

Exu, Elegbara e repassar essa força não mais existem.O asfalto dificulta a 

nossa relação com a natureza para que a energia da terra reaja e atenda aos 

nossos pedidos. Aos quinze anos atrás eu ia muito levar as comidas de 

                                                           
 
100Idem. 
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Kaiongo e Nzazi. Entregava na Pedra de Xangô, pois lá tinha água, mato e 

pedra juntos em total harmonia.
101

 

 

 

Tata Muta Imê relata que atualmente vai à Pedra de Xangô e ao seu entorno (ver mapa 

7) buscar folhas e ervas que não existem na roça para a realização dos rituais e também para 

fazer  alguns ebós.
102

 

O terreiro Mutalombo Yê Kaiongo, apesar de possuir área de mata em seu interior, 

durante as festas de Nzazi, retira as folhas sagradas nas cercanias da pedra, estabelecendo a 

ligação entre o pepelê do inquice com a Pedra de Xangô.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
101 Entrevista concedida a pesquisadora em 2017. O sentimento de Tata MutaImê é o mesmo do Agbagigan 

Everaldo Duarte que em 2014 ao ser entrevistado reclamava da escassez de encruzilhada de barro para a 

realização de ritual.  

102 Tata MutaImê não gosta de falar dos rituais, por ter sido um ritual interno a cerimônia de Nzazi a 

pesquisadora ficou impedida de discorrer mais detalhadamente sobre o assunto.  
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Mapa 8: Mapa do percurso entre Terreiro MutalomboYê Kaiongo e a Pedra de Xangô. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CEAO / CONDER, 2015 
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5 TECENDO REDES DE RESISTÊNCIA 

 

É na Bahia, mais do que qualquer outra região do país, notadamente na 

cidade de Salvador e no Recôncavo, fortemente marcados pela grande 

concentração de escravos africanos principalmente a partir do século XIX, 

que o forte contingente populacional negro mais consegue impor uma 

expressiva vigência dos valores civilizatórios afro-brasileiros. (BRAGA, 

1995, p.17) 

 

5.1 ILÊ TOMIM  KIOSISE E AYO: A CAMINHADA DA PEDRA DE XANGÔ 

 

A Caminhada da Pedra de Xangô é realizada pela sacerdotisa Iaraci Santos Brito mais 

conhecida como Mãe Iara de Oxum, fundadora do terreiro Ilê Tomim Kiosise e Ayo (1992). 

Esta expressão tem o seguinte sentido: “Eu saudei no poste ou pilar de sustentação com 

alegria”. Terreiro da nação Ketu, regido pelo Orixá Oxum; a cumeeira pertence a Xangô. O 

terreiro situa-se na Rua Flaviano da Apresentação, 29, Loteamento Santo Antônio, Cajazeiras 

XI (figuras 72 - 73).  

 

Figura 72: Fachada do terreiro Ilê Tomim Kiosise e Ayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Juscelino Pacheco.Acervo: Maria Alice Silva, 2015. 
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Figura 73: Localização do Terreiro Ilê Tomim Kiosise e Ayo 

 

Fonte: Google Earth, 2016 

Rua Flaviano da Apresentação – Loteamento Santo Antônio / Cajeiras 11 
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O Terreiro possui três pavimentos. No primeiro, fica a residência da sacerdotisa; no 

térreo, encontram-se o quarto do jogo onde se consultam os búzios, casa do Exu, salão de 

recepção e um banheiro; no subsolo, encontram-se o barracão, o roncó, oito templos 

destinados a Oxum, Ogum, Obaluaê, Iansã, Oxalá, Penacho de Ouro e Oxóssi, três banheiros, 

um para os iniciados, a cozinha e o sabagi.  

O espaço mato resume-se a um canteiro existente na fachada da casa e, também, a um 

pequeno espaço interno, (figura 74) que é o assentamento do orixá Ossain - o orixá das folhas 

sagradas. Neste espaço encontram-se as folhas: akoko, aroeira, palmeira, coarana, espada de 

Iansã, cana de macaco, folha da costa, ewe e tete. 

 

Figura 74: Espaço mato do Ilê Tomim Kiosise e Ayo. 

 

     Foto: Juscelino Pacheco. Acervo: Maria Alice Silva, 2015. 

 

Mãe Iara de Oxum, em matéria publicada no jornal A Tarde relata como conheceu a 

Pedra de Xangô e porque iniciou a Caminhada. 

 

Em julho de 1991, me dirigi à mata fechada no bairro da Fazenda Grande II 

– com meus filhos de Santo com a finalidade de arriar uma oferenda para o 

Caboclo Penacho de Ouro. Ao entrar na mata avistei uma pedra que ao seu 

redor tinha uma nascente. Encantada, comentei com meus filhos “que coisa 

estranha, essa pedra dentro d‟água, não é muito linda!” Quando retornei à 
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roça fui direto ao jogo de búzios, pois pretendia fazer uma oferenda para 

Oxum nas proximidades da pedra. Oxum não respondeu. Todas as vezes que 

eu jogava, caiam 12 búzios abertos – representando Xangô. Em 2005, com a 

abertura da Avenida Assis Valente a pedra ficou exposta e foi ameaçada de 

ser implodida. Para evitar o seu desaparecimento chamei as Yalorixás da 

região como, Mãe Rita de Ogum, Mãe de Alá, Mãe Cassuté de Oxalá, Mãe 

Alda de Ogum, Mãe Branca, dentre outras para fazer uma caminhada em 

defesa da preservação da Pedra de Xangô. A 1ª caminhada aconteceu em 

2010, no segundo domingo de fevereiro, ao som do atabaque, com muitas 

flores e seiva de alfazema.
103

 

 

 

A Caminhada da Pedra de Xangô acontece anualmente no segundo domingo de 

fevereiro. Antes do ato religioso, Mãe Iara de Oxum  realiza o Ossé
104

 da Pedra de Xangô. O 

ritual começa  sempre ao raiar do dia. Vestidos com roupas brancas, os adeptos do candomblé 

fazem saudações para Exu, Oxaguian, Oxóssi, Ogum, Oxum, Iansã, Xangô e outros orixás. 

Um grupo de adeptos sentados na escadaria, com microfone em mãos, dá continuidade aos 

cânticos, enquanto  outro grupo prossegue  com os trabalhos de limpeza. 

O ossé se faz necessário, primeiro porque antes de qualquer oferenda é preciso limpar 

o otá; segundo, a ausência de espaço mato nos terreiros de Cajazeiras e adjacências contribui 

para que um número expressivo de oferendas seja colocado no santuário diariamente. Com 

instrumentos de limpeza (vassouras, pás, enxadas, sacos de lixo), Ogans, Ekedes e filhos de 

santo iniciam o ritual. Uns limpam a área do entorno, outros escalam a pedra e, com vassouras 

em mãos, varrem o monumento, retiram as folhas secas e toda a sujeira da área. Em seguida, é 

a vez dos jatos d‟água (figura 75). O carro pipa é acionado e começa a lavagem.  

                                                           
 
103

.  Entrevista concedida por Mãe Iara de Oxum a repórter Juliana Dias do Jornal A Tarde em 15/01/2012, A9 

 

 
104

.  Ossé - limpeza. 
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Figura 75: Ossé da Pedra de Xangô 

 

     Foto: Juscelino Pacheco. Acervo: Maria Alice Silva, 2015 

 

Finda a limpeza, segue-se à alimentação do axé (figura 76). Milhos brancos são 

arriados em todo entorno da pedra. Água de cheiro e água de amassi levados em pote de barro 

banham a pedra. 

Figura 76: Ossé da Pedra de Xangô 

 

     Foto: Juscelino Pacheco. Acervo: Maria Alice Silva, 2015. 
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Pombos brancos são soltos por filhas de santo e por crianças que desde a tenra idade 

aprenderam a cultuar o axé, a natureza, a preservar a cultura e a religião dos seus ancestrais. 

Alguns pombos voam bem alto e pousam na  paisagem composta de árvores de grande e 

médio porte, remanescentes de Mata Atlântica. Outros pombos permanecem na terra, 

próximos à pedra. Ritual concluído. Batem paó (palmas) para o Rei Xangô. Com esse ato 

religioso, os adeptos sentem-se fortalecidos a lutar pelos seus direitos.  

A Caminhada da Pedra de Xangô é, sobretudo, um ato político que consegue atrair 

militantes de várias tendências partidárias, gestores e parlamentares. O seu objetivo é 

mobilizar a sociedade civil e adeptos das religiões afro-brasileiras na defesa e salvaguarda da 

Pedra de Xangô enquanto patrimônio cultural. 

A concentração da Caminhada da Pedra de Xangô é no campo da Pronaica – 

Cajazeiras X, onde os participantes são recebidos com lanches à base de frutas, pão e suco.  

Pessoas de vários cantos da cidade de Salvador e do Estado da Bahia chegam para participar 

do ato, cumprimentam-se e aguardam euforicamente o início da festa. O clarim toca, os fogos 

de artifício anunciam que o evento irá começar.  

 Na sétima caminhada, a oradora oficial agradeceu a todos que contribuíram direta ou 

indiretamente para a realização do ato ritualístico. Em seguida, fez-se um breve histórico das 

caminhadas e foram lançadas as seguintes perguntas aos secretários municipais, estaduais e 

parlamentares presentes: 

 

Por que em sete caminhadas ainda não conseguimos registrar ou tombar a 

Pedra de Xangô...? O que acontece não é interessante para os órgãos 

públicos, não é viável...? A nossa ideia de cultura de religião, porque é  

negra, de matriz africana, impede as construções, os interesses imobiliários 

em Cajazeiras...?
105

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
105

.  Discurso de Juliana Santos na abertura daVIIª Caminhada da Pedra de Xangô, 2016. Audiovisual, 

colorido,60 min. Acervo Maria Alice Silva. 
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Em seguida, os sacerdotes e sacerdotisas presentes foram convidados a participar do 

Padê (rito) para Exu (figuras 77 - 78) 

 

Figura 77: VIª Caminhada da Pedra de Xangô. 

         Foto: Juscelino Pacheco. Acervo: Maria Alice Silva, 2015. 

 

Figura 78: VIIª Caminhada da Pedra de Xangô. 

 

        Foto: Juscelino Pacheco.Acervo: Maria Alice Silva, 2016. 
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   Iniciou-se o ritual. O músico em cima do mini trio conclama: “Quem é do santo grita 

axé” e o povo respondeu  “axé”. E assim, Xangô vai arrastando  multidão, procedente de toda 

a cidade, em defesa do seu símbolo (figura 79).   

 

Figura 79: VIIª Caminhada da Pedra de Xangô. 

 

        Foto: Juscelino Pacheco. Acervo: Maria Alice Silva, 2016 

 

Na caminhada da Pedra de Xangô, a criatividade e espontaneidade do povo afloram. A 

Avenida Assis Valente transforma-se em um palco: de beleza (o povo-de-santo desfila suas 

belas indumentárias), de resistência, de entraves políticos, de música, dança e poesia. Um 

participante diz que fez uma música para a caminhada, solicita o microfone, começa a cantar e 

pede para que as pessoas o acompanhem: 

 

Eu vim atender ao chamado que a natureza me mandou. Eu vou, eu vou a 

Pedra de Xangô.Eu vim atender ao chamado que a mãe Oxummandou. Eu 

vou, eu vou a Pedra de Xangô.Eu vim atender ao chamado que o pai Ogum 

mandou. Eu vou, eu vou a Pedra de Xangô.Eu vou, eu vou a Pedra de 

Xangô. Eu vou, eu vou a Pedra de Xangô.
106

 

                                                           
 



192 

 

 

 

 

Uma senhora com dificuldade de locomoção demonstra alegria por ali estar 

reverenciando o rei. Trata-se de Dona Apolinária Santiago do Nascimento (figura 80), 84 

anos, moradora de Vila de Abrantes – município de Camaçari, filha de um dos terreiros mais 

antigos da região, o Mansão Dandalungua Concuazenza. Dona Apolinária precisou sentar-se 

em uma cadeira para assistir à cerimônia. Ela comentou: “Foi um momento de muita alegria, 

minha filha”
107

.  

Figura 80: Vª Caminhada da Pedra de Xangô. 

 

                              Foto: Lúcia Correia Lima, 2014 

                                                                                                                                                                                     
106

. Cantor não identificado –VIIª Caminhada da Pedra de Xangô; audiovisual, colorido,60 min. Acervo Maria 

Alice Silva. 

 
107

. Entrevista concedida por Apolinária Santiago do Nascimento a pesquisadora em 2016. 
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Mãe Zil (figura 81), do Terreiro  Tigongo  Muende também, acompanha o cortejo. 

 

Figura 81: V Caminhada da Pedra de Xangô. 

 

  Foto: Lúcia Correia Lima, 2014 

 

Outros fazem uma roda e seguem a jogar capoeira (figura 82). O gingado do corpo é 

uma forma de luta, não mais a luta contra o sistema escravagista, mas contra um sistema que 

mantém a religião afro-brasileira à margem dos setores de decisões, o que impossibilita a 

preservação do seu legado cultural. 
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Figura 82: Capoeira na VI Caminhada da Pedra de Xangô 

 

  Foto: Juscelino Pacheco. Acervo: Maria Alice Silva, 2015 

 

 

Da mesma forma, vemos hoje novas espacialidades de práticas como a 

capoeira, manifestação cultural engendrada por pocessos de luta dos negros 

escravizados. A capoeira historicamente se mantém, assume novas 

conformações e resiste a diferentes “ondas” de  repressão (como a imposta 

pela ditadura de Getúlio Vargas)  e de “ modernização” (como a emergência 

da chamada “capoeira regional”. A capoeira que antes se escondia no espaço 

urbano (inclusive, criando um toque do berimbau específico para avisar 

sobre a aproximação da polícia e organizar a fuga dos capoeiristas, o toque 

da “cavalaria”), se globaliza ocupando formas urbanas pujantes como, por 

exemplo, academias, ginásios e casas de eventos (como nas festas de 

batizados e outras), além de praças e outros espaços públicos. (SANTOS, 

2012, p.64) 

 

 

 “Que tem fé vai a pé” sacerdotes e sacerdotisas, velhos,crianças e adultos caminham 

juntos em direção ao grande Otá do Rei (figura 83). 
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Figura 83: VIIª Caminhada da Pedra de Xangô  

 
 

 Foto: Juscelino Pacheco. Acervo: Maria Alice Silva, 2016. 

 

 A Pedra de Xangô representa um símbolo de resistência cultural para aqueles que 

participam da caminhada. Um retrato vivo de experiências passadas de índios, negros e 

brancos que deixaram suas marcas gravadas na memória da cidade. A Pedra de Xangô faz 

parte da história do povo negro. 

A Caminhada da Pedra de Xangô surge em um momento crucial. É um marco 

referencial de luta em defesa da grande pedra em Cajazeiras X. É uma festa em que o sagrado 

e o profano andam juntos. É uma manifestação coletiva do povo de terreiro que busca garantir 

o exercício e as práticas dos atos litúrgicos nos diversos lugares sagrados da Avenida Assis 

Valente, notadamente, no entorno da pedra.   

A caminhada é percepção de sentimento (figuras 84 - 85), pertencimento, é o encontro 

com o mito. Enfim, é a presença da tradição enquanto experiência de vida que se reproduze se 

traduz como um jogo de força, de correlações de poder, através da música, da dança, da 

capoeira, do rito, do grito de liberdade. 
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Figura 84: VIIª Caminhada da Pedra de Xangô 

 

Foto: Juscelino Pacheco. Acervo: Maria Alice Silva, 2016. 

 

Perez sinaliza que “a festa é uma presença constante em nossas vidas individual e 

coletiva [...] festas marcam os tempos fortes, os momentos culminantes, as alternâncias de 

ritmo e de intensidade da vida individual e coletiva, a periodicidade das passagens [...]” 

(PEREZ, 2012, p. 22) 

A Caminhada da Pedra de Xangô é uma festa (figura 86). Uma festa que renova que 

revigora o pacto, a rede em defesa de um lugar sagrado para os adeptos das religiões afro-

brasileiras e a caminhada hoje representa o levante social contra todas as formas de opressão, 

contra um sistema político que insiste em não enxergar a cultura de um povo.  
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Figura 85: O Amalá da VIIª Caminhada da Pedra de Xangô 

Foto: Juscelino Pacheco. Acervo: Maria Alice Silva 

 

O mapa 9  mostra o percurso do terreiro Ilê Axé Tomim Kiosisé e Ayo até a Pedra de 

Xangô. Situado no Loteamento Santo Antônio, este terreiro não possui espaço mato suficiente 

para a realização dos seus atos litúrgicos, necessitando colher plantas e folhas nas matas 

existentes no entorno do rochedo, daí a grande luta em defesa do sagrado. 
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.Figura 86: VIIª Caminhada da Pedra de Xangô 

 

Foto: Juscelino Pacheco. Acervo: Maria Alice Silva 
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Mapa 9: Caminhada da Pedra de Xangô, 2015. 

 

Fonte: CEAO, CONDER, 2015
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5.2  FORUM PERMANENTE EM DEFESA DA PEDRA DE XANGÔ 

 

Todos os devotos de religião de matriz africana devem com orgulho 

defender a luta dos antepassados, dos seus ancestrais, assegurando a tradição 

para os seus filhos e futuras gerações, pois o perigo ainda assombra alguns 

pequenos terreiros da cidade de Salvador, que são invadidos ou perseguidos 

por alguns seguidores das Congregações Evangélicas [...] (SANT‟ANNA 

SOBRINHO, 2015, p.248- 249) 

 

 Desde a abertura da Avenida Assis Valente (2005), a Pedra de Xangô sofre ameaças 

quanto à sua integridade física. De implosão, pichamento, ocupações irregulares, dentre outras 

motivações. 

 No dia 22 de janeiro de 2014, membros responsáveis pela Caminhada da Pedra de 

Xangô passaram por terríveis momentos no enfrentamento a populares que invadiram uma 

área próxima ao templo sagrado para fixar residência. Neste episódio, os membros da 

Irmandade Religiosa de Ojés, Ogans e Tatas – SIOBÁ, com o apoio do poder público se 

movimentaram em defesa do monumento sagrado e conseguiram retirar os ocupantes. 

 A paz reinou por pouco tempo. A agressão ao rochedo tornou-se uma constante, um 

caso de polícia. Ora os evangélicos com os atos de desrespeito e intolerância religiosa, a 

exemplo de quebra de objetos de culto; ora os membros dos movimentos sociais que lutam 

pela moradia e ocupam indevidamente o local; ora as ações de grileiros na demarcação de 

lotes para comercialização. 

Mas, um fato de intolerância religiosa aconteceu em 08 de novembro de 2014. A Pedra 

ficou     imersa em uns 200 kg de sal de cozinha e vários sacos plásticos em sua volta (figura 

87). O caso era grave. O elemento sal é utilizado conhecidamente nas práticas religiosas 

evangélicas e, sobretudo, neo-pentecostais para a "queima",  procedimento que, segundo eles,  

deve gerar uma espécie de purificação, livrando determinados objetos ou espaços do mal. 

Xangô é um orixá do Fogo, quente. O sal é frio. Estava  evidente  a agressão. Ademais, ficou 

confirmada, com tal atitude,  a  forma desrespeitosa com que alguns segmentos tratam a 

religião afro-brasileira. 
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Figura 87: Adição de sal na Pedra de Xangô. 

 

         Foto: Juscelino Pacheco. Acervo: Maria Alice Silva, 2014. 

 

 O ocorrido foi registrado em fotos que foram encaminhadas às lideranças religiosas 

para adoção de medidas cabíveis (APÊNDICE T ). Eis a seguir o teor da carta encaminhada à 

SEPROMI pela AFA noticiando o ato criminoso e solicitando providências. 

 

O Monumento Sagrado conhecido como "Pedra de Xangô" localizado na 

Av. Assis Valente em Cajazeira X, na área do [...] Quilombo Buraco do 

Tatu, onde cultuamos desde tempos remotos nossas divindades Afro e 

Indígenas, vem sofrendo constante depredação, inclusive por parte de grupos 

religiosos, que sabedores da importância que este Monumento [...] tem para 

as Comunidades Tradicionais de Terreiro, promovem ações que colocam em 

risco a integridade física deste Monumento Natural, como ocorreu entre os 

dias 07 e 08 do corrente mês, quando foi jogado cerca de 200 Kg de sal de 

cozinha em boa parte da "Pedra" atingindo a vegetação e uma nascente no 

local. Esta prática, jogar sal, em alguns casos, acompanhado de enxofre, vem 

sendo impetrada por grupos religiosos intolerantes, em portas de Terreiros e 

símbolos que tenham relação com as Religiões de Matriz Africana e 

Indígena.Assim solicitamos de V. Exª. Providências cabíveis, junto aos 

Órgãos competentes, no sentido da identificação dos responsáveis por este 

ato abominável, como também encaminhamentos que garantam a proteção 

de toda área do Antigo Quilombo Buraco do Tatu e sobretudo do 

Monumento "Pedra Sagrada de Xangô", antes que venhamos a presenciar 
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danos ainda maiores e a perda total de mais um ESPAÇO VIVO DA 

HISTÓRIA DO ÍNDIO E DO NEGRO no nosso Estado.
108

 

 

 A agressão sofrida pela pedra de Xangô, pichada com sal grosso e tendo as oferendas 

destruídas repercutiu nacionalmente. Notícias foram veiculadas na imprensa escrita e falada e 

um relatório foi encaminhado ao Ministério da Justiça da República Federativa do Brasil 

solicitando providências. 

 No dia 12 de novembro de 2014, quarta-feira, o Povo de Terreiro compareceu à Pedra 

de Xangô para realizar um ato de desagravo (figura 88).O evento atraiu rede de televisão, 

jornais e autoridades públicas, a exemplo do então titular da Secretaria de Promoção da 

Igualdade Racial do Estado da Bahia (SEPROMI). 

 Mãe Branca de Xangô chega muito triste e desolada. Apesar da prefeitura já ter 

providenciado a limpeza do lugar sagrado, traz consigo três quartinhas com amassi (folhas 

frescas de manjericão miúda, macaçá e água do acaçá) para fazer o ossé da pedra e o padê 

(figuras 89 - 90). Convoca o ogan Tom e saí para saudar Exu. Depois retorna para o ato 

religioso de desagravo a Xangô.  

 

               Figura 88: Ato de desagravo a pedra de Xangô 

 

         Foto: Juscelino Pacheco. Acervo: Maria Alice Silva, 2014. 

                                                           
 
108

.Teor da carta encaminhado a SEPROMI pela AFA noticiando o ato criminoso e solicitando providências, 

constante no anexo. 
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         Figura 89: Ato de desagravo a Pedra de Xangô. 

 

     Foto: Juscelino Pacheco. Acervo: Maria Alice Silva, 2014. 

 

         Figura 90: Ato de desagravo a Pedra de Xangô. 

 

     Foto: Juscelino Pacheco. Acervo: Maria Alice Silva, 2014. 
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Mãe Branca (figuras 91 - 92) oferece o ebó ao Orixá Oxalá, pedindo paz e 

tranquilidade. Solicita o restabelecimento do axé do rochedo e pede desculpas a Xangô pelo 

ato praticado por pessoas que não aceitam a diferença, a diversidade religiosa. Mãe Iara de 

Oxum, Mãe Rita de Oxum do bairro do Alto da Terezinha, Nadinho do Congo, do Afoxé 

Filhos do Congo e outros clamavam por justiça. 

 

                   Figura 91: Ato de desagravo à Pedra de Xangô. 

 

                   Foto: Juscelino Pacheco. Acervo: Maria Alice Silva, 2014 

 

                  Figura 92: Ato de desagravo a Pedra de Xangô. 

 
                   Foto: Juscelino Pacheco. Acervo: Maria Alice Silva, 2014. 
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Muita emoção. Os adeptos estavam indignados e cobravam ações mais enérgicas dos 

gestores públicos ali presentes.  Quando instado a falar, o então secretário da SEPROMI  

(figura 93) convocou uma reunião para o dia 14 de novembro com os representantes dos 

poderes públicos estaduais, municipais e sociedade civil cuja finalidade era desenvolver ações 

conjuntas para a proteção à Pedra de Xangô. 

 

Figura 93: Ato de desagravo a Pedra de Xangô. 

Foto: Juscelino Pacheco. Acervo: Maria Alice Silva, 2014. 

 

Participaram da reunião, na esfera estadual: os secretários de Promoção da Igualdade 

Racial (SEPROMI) e da Secretaria de Cultura (SECULT), representantes da Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano (SEDUR), Fundação Pedro Calmon (FPC), Centro de Culturas 

Populares e Identitárias (CCPI), Polícia Militar (PM), Rede de Combate ao Racismo e à 

Intolerância Religiosa e o Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra (CDCN). Na 

esfera municipal, estiveram presentes dirigentes e coordenadores da Secretaria Municipal da 

Reparação (SEMUR), Secretaria Cidade Sustentável (SECIS) e Fundação Gregório de Mattos 

(FGM), além de representantes das religiões afro-brasileiras. A proposta ampliou-se e outros 

órgãos governamentais passaram a integrar o fórum, a exemplo da Secretaria do Meio 
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Ambiente (SEMA), da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) e da CONDER 

(Companhia de Desenvolvimento Urbano). 

O sal jogado na Pedra de Xangô foi o divisor de águas. Pela primeira vez, Estado, 

Município, União e sociedade civil reúnem-se com o objetivo comum de propor ações 

conjuntas em defesa do lugar sagrado. Como ação imediata, os participantes sugeriram  

iluminação e limpeza no local, reforço na segurança e atenção especial ao caso pela Polícia 

Civil, para identificar os autores do crime. Além disso, foi proposta a criação de um fórum 

permanente de acompanhamento das ações, composto por sociedade civil e governos estadual, 

municipal e federal, para garantir a proteção da Pedra de Xangô.   Essa experiência seria 

aplicada em outras áreas do Estado onde ocorressem crimes de intolerância religiosa.  Nasce 

assim, sob a condução da SEPROMI, o Fórum Permanente em Defesa da Pedra de Xangô.  

 O Fórum Permanente em Defesa da Pedra de Xangô realizou importantes ações tais 

como: aula pública (figura 94) ministrada pela pesquisadora cujo tema foi: "Pedra de Xangô – 

Nzazi – Sobô – território sagrado”
109

, primeira ação do projeto História e Memória da 

População afrodescendente, idealizado pelo Centro de Memória da Bahia unidade da 

Fundação Pedro Calmon, atendendo ao que preceitua a Lei Federal 10.639/2003
110

.Outra ação 

foi a visita técnica à Pedra de Xangô com a participação de vários representantes dos órgãos 

públicos e sociedade civil. 
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<.https://www.facebook.com/video.php?v=904837819536117&video_source=pages_finch_main_video.>  

Vídeo produzido pelo Centro de Memória da Bahia. 
110

 A Lei 10639/2003 torna obrigatória a temática história e cultura afro-brasileira no currículo oficial da rede de 

ensino. Ela surge como política pública de educação a fim de atender  reivindicações históricas do movimento 

negro. 

https://www.facebook.com/video.php?v=904837819536117&video_source=pages_finch_main_video
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Figura 94: Aula pública 

 

    Foto: Juscelino Pacheco. Acervo: Maria Alice Silva, 2014. 

 

Com a mudança da titularidade da SEPROMI, em 2015,   o Fórum Permanente em 

Defesa da Pedra de Xangô foi desativado e as reuniões que aconteciam, quinzenalmente, na 

sede da secretaria deixaram de existir. Não era interesse  da  gestão dar continuidade aos 

trabalhos. Porém, integrantes da academia, membros da SECIS e a sociedade civil organizada   

(povo de santo  e  movimentos  ambientalistas)  não permitiram que essa conquista morresse. 

Assim, mesmo com uma equipe reduzida,  os integrantes continuaram a desenvolver ações e 

estratégias com o objetivo de  salvaguardar o monumento  Pedra de  Xangô. 

 Uma das ações desenvolvidas foi a cartografia dos lugares sagrados que subsidiou a 

elaboração da proposta de criação da Apa Municipal Assis Valente e do Parque em Rede 

Pedra de Xangô incorporadas ao Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) da 

cidade de Salvador. 

Tem sido relevante a ação dos movimentos sociais (Movimento Negro, Povo de Santo, 

Ambientalista, Associação de Moradores) na luta pela salvaguarda da Pedra de Xangô. Em 

contrapartida, a atuação dos órgãos tutelares de promoção da igualdade racial (SEMUR E 

SEPROMI) somente ocorreu sob pressão popular e em situações pontuais. Não houve 
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envolvimento efetivo, nem mesmo o mínimo acompanhamento dos processos da criação da 

APA e muito menos do processo de criação do Parque em Rede Pedra de Xangô. 

Como é sabido, as políticas de promoção da igualdade racial no Brasil resultam da luta 

histórica do Movimento Negro pela superação do racismo e das desigualdades econômicas e 

culturais. Tem sido importante o apoio de organizações internacionais, a exemplo da ONU 

que, em 2001, realizou a IIIª Conferência das Nações Unidas contra o Racismo, a 

Discriminação Racial, a Xenofobia e Intolerâncias Correlatas, em  Durban – África do Sul. Na 

oportunidade, a ideia de que o Estado Brasileiro era uma democracia racial
111

 cai por terra e o 

governo foi instado a assinar o Tratado Internacional Plano de Ação de Durban,  

comprometendo-se  a promover políticas públicas de inclusão. 

Para incorporar a perspectiva da igualdade racial nas políticas governamentais, 

articulando os ministérios e demais órgãos federais, Estados,  Distrito Federal e  municípios, o 

governo federal criou, em 21 de março de 2003, a Secretaria Especial de Políticas de 

Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), cuja principal atividade é a formulação, 

coordenação e articulação de políticas e diretrizes para a promoção da igualdade racial. 

Com o mesmo propósito, em 18 de dezembro de 2003, através da Lei 6452, foi criada 

a  SEMUR  na instância da Prefeitura Municipal de Salvador (PMS), cuja missão é articular 

as políticas públicas de promoção da equidade racial, a inclusão social dos afrodescendentes e 

a valorização da diversidade nas instituições governamentais e não governamentais. 

Na esfera estadual, em 28 de dezembro de 2006, através da Lei 10.549, foi instituída a 

SEPROMI, que se destaca como a primeira no Brasil a dispor sobre políticas públicas para 

mulheres, para negras e negros. Entretanto, tanto a SEMUR quanto a SEPROMI  não 

corresponderam às suas funções institucionais, ignorando os pleitos do povo-de-santo. 

Em que pese a existência de órgãos responsáveis pela gestão da política de igualdade 

racial, as ações em prol da salvaguarda da Pedra de Xangô somente estão sendo viabilizadas 

por conta deste projeto de pesquisa - desenvolvido no PPGAU-UFBA - e da  diligência do 

povo-de-santo e dos demais membros dos movimentos populares.  Na esfera municipal, 

destaca-se a colaboração da SECIS, FGM e SUCOM. No âmbito estadual, merece ênfase a 

contribuição da CBPM.  Ressalta-se, também, na esfera do Estado, a  CONDER com pequena 

                                                           
111

 A ideia de democracia racial surge em 1930 com a obra de Gilberto Freyre “Casa grande e senzala”. Sob o 

argumento de que devido ao alto grau de miscigenação dasraças as relações raciais no Brasil eram  pacíficas  e  

diferia de outros países onde também houve escravidão. Com esse discurso o país consolidou a discriminação e a 

desigualdade racial.   
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participação. Lamentavelmente, os órgãos que deveriam transversalizar as ações, tutelar as 

demandas dos povos e comunidades tradicionais  mantiveram-se silentes.  

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA),
 112

 em 2008,  publicou o livro 

“As políticas públicas e a desigualdade racial: 120 anos após a abolição”
 113

. No prefácio, o 

então presidente do órgão ressalta o lançamento do livro na data em que se consagra o  Dia da 

Consciência Negra e em que se  comemoravam os 313 anos da morte de Zumbi dos Palmares.  

Afirmou que a obra é uma homenagem aos homens e mulheres, negros e brancos, que têm se 

empenhado na efetiva construção da igualdade racial. Falou, também, tratar-se  de um alerta 

aos gestores de políticas públicas e à sociedade em geral acerca da necessidade de encarar-se 

a questão racial mediante o debate franco e aberto sobre o tema [...] (POCHMANN, 2008, 

p.10) 

As chamadas políticas públicas, mediante as quais o Estado se faz 

presente, consolidando direitos, desfazendo iniquidades, fortalecendo 

a coesão social e mesmo obstruindo ciclos viciosos de reprodução de 

desigualdades, parecem ainda ausentes no caso do problema racial. De 

uma forma trágica e até emblemática, face a esse problema, onde as 

políticas públicas mais se fazem necessárias, é lá que o Estado se 

omite e essas políticas escasseiam. (THEODORO, 2008, p.167) 

 

 

Constata-se, nas palavras contundentes de Theodoro (2008, p.167)  que aqui toma-se 

emprestado “alto grau de inação e o pouco envolvimento do Estado” [...] 

 

Essa ausência não se deve à falta de percepção da importância da 

temática ou inexistência de sensibilidade para a questão. Ao contrário, 

ela parece se dever exatamente à sua grandiosidade e centralidade. A 

paralisia do Estado é similar à da sociedade, onde largos setores ainda 

resistem a enfrentar o problema. (THEODORO, 2008, p.167)  

 

                                                           
112

 Fundação pública federal  vinculada ao Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, cuja missão 

é “aprimorar as políticas públicas essenciais ao desenvolvimento brasileiro por meio de produção de 

disseminação de conhecimento e da assessoria ao Estado nas suas decisões estratégicas”. Disponível em: 

<http://ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1226&Itemid=68.> Acesso em 

2017.  

113
 Trata-se de uma coletânea de artigos que analisam as desigualdades raciais, o racismo e a implementação de 

políticas públicas de promoção da igualdade racial. 

  

.  

 

http://ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1226&Itemid=68
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Parafraseando Theodoro, o Estado tergiversa quando apoia a realização do 1° 

Seminário para Preservação do Patrimônio Cultural Compartilhado entre o Brasil e a 

Nigéria
114

 (assunto a ser abordado no subcapítulo A visita do Alaafin de Oyó), enquanto o 

IPAC declina da sua competência nos vários pedidos de tombamento e registros da Pedra de 

Xangô, (ANEXO E; ANEXO L )  e o IPHAN mantém dois processos (01502.000938-2005-

54 e 000252-2014-54) em curso,   sem uma resposta efetiva à comunidades de terreiros ( 

ANEXO Z ).  

O Estado se evade quando não prioriza programas e ações estruturantes para 

implementação da Apa Municipal Assis Valente e do Parque em Rede Pedra de Xangô, mas 

apoia institucionalmente atividades culturais das comunidades de terreiros no entorno da 

Pedra. 

 Entre o farto arcabouço jurídico, institucional e a realidade dos fatos medeia um 

abismo enorme. Em que pese a generosidade das leis, o poder público continua omisso quanto 

à tutela dos bens culturais do povo negro. É imprescindível que os gestores se comprometam 

a dar efetividade as normas vigentes. 

A implementação de políticas de promoção de igualdade racial não pode ficar a mercê 

da vontade política da gestão. É dever institucional. É direito negado a uma população que há 

séculos vem lutando para manter viva a sua história, seus costumes, suas tradições. 

  

                                                           
114

 Ministério da Cultura – MINC – o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN e o 

Governo do Estado da Bahia. 
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5.3  CRIAÇÃO DA APA MUNICIPAL ASSIS VALENTE E DO PARQUE EM REDE 

PEDRA DE XANGÔ 

 

A expansão dos terreiros Egúngun foi inevitável. Cresceram as famílias, 

multiplicaram-se os adeptos do culto e cessou a repressão policial do 

passado. Isto serviu para que as novas gerações aprendessem que nada no 

Brasil para o afro-brasileiro e seus descendentes vem de graça. Com luta, 

fortalecendo-se no axé e elevando sua auto estima, seus descendentes se 

orgulham de serem famílias aguerridas como os Daniel de Paula, Santos, 

Sant‟Anna, Castro e tantas outras, que tiveram conhecimento do passado de 

seus pais e avós, estes resistentes a prisões, espancamentos, humilhações e 

agravos [...] E, mesmo assim, os sacerdotes unidos e fortalecidos no axé 

mantiveram o culto ancestral. (SOBRINHO, 2015, p.248) 

 

O documento que originou a criação da Apa Municipal Vale da Avenida Assis Valente 

e do Parque em Rede Pedra de Xangô contou com a participação voluntária dos seguintes 

profissionais: Maria Alice Pereira da Silva115; José Augusto Saraiva Peixoto116; Cassio 

Marcelo Castro117; Everaldo Duarte118; Fábio Macedo Velame119; Walter Passos120; 

Leonardo Stabile Freire121; Diego José Leite Cerqueira122; Emanoela Rodrigues Amorim 

Nery123; Heibe Santana da Silva124; Leonardo Sacramento Silva125; Naiá Garcia Dolbeau126; 

Roselita Atalgina da Silva127; Sandro dos Santos Correia128; André Lima O‟Dwyer129. 

 

 

                                                           
115

Advogada, mestranda pelo PPGAU - UFBA 
116

Arquiteto - Mestre em Engenharia Ambiental - UFBA 
117

Urbanista - Mestre em Engenharia Ambiental - UFBA 
118

Economista - UCSAL – Agbagigan do Terreiro do Bogum 
119

 Arquiteto - Doutor em Arquitetura e Urbanismo, professor da FAUFBA 
120

 Licenciado e Bacharel em História – Universidade Santa Úrsula RJ 
121

Biólogo-  Doutorando em Ecologia e Biomonitoramento- UFBA 
122

Engenheiro Ambiental- MBA em Gestão de Projeto - UNIFACS 
123

 Bióloga - UFBA 
124

Geógrafo - Doutorando pelo PPGAU- UFBA 
125

Cientista Social – Mestrando em Tecnologia da Educação - UNEB 
126

Gestora Ambiental - UNIJORGE 
127

Bióloga - Mestre em Botânica - UFRPE 
128

Geógrafo - Doutorando em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Social –UCSAL – Ebomi do IlêKaio 

Araketu Axé Oxum. 
129

 Estudante da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFBA 



212 

 

 

 

A carta foi, também, subsidiada pelo relatório do Seminário “Salvador e suas cores: 

espaço urbano e segregação étnica racial” realizado em 16 de novembro de 2015, pelo Grupo 

EtniCidades (FAUFBA)130, no auditório I da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

UFBA.  

O seminário „‟Salvador e suas cores: espaço urbano e segregação étnica racial’’, 

prospectado pela EtniCidades, teve como objetivo criar um campo de discussão na esfera 

disciplinar da Arquitetura  e Urbanismo sobre as questões relativas à segregação étnica racial 

na cidade do Salvador. O projeto abordou a problemática atual de elaboração do Plano Diretor 

de Desenvolvimento Urbano (PPDU), os projetos municipais de mobilidade urbana e os do 

governo do Estado, bem como o processo de degradação dos espaços públicos e áreas verdes 

de Salvador. Sensibilizados com essa situação que vem, aos poucos, provocando impactos nas 

comunidades e territórios afro-brasileiros, os participantes do seminário elaboraram uma carta  

em defesa da Pedra de Xangô. Esse documento, que tinha como alvo incentivar a criação de 

uma política urbanística para a Avenida Assis Valente, contribuiu para o debate acerca de 

medidas a serem adotadas face ao processo contínuo de degradação socioambiental em que se 

encontram a Avenida Assis Valente e a Pedra de Xangô. (APÊNDICE F; APÊNDICE G). 

 Assim, em março, mês em que se comemora o aniversário da cidade de Salvador, os 

autores sugeriram à Câmara de Vereadores, através do vereador Eliel Capistrano de Souza, 

a criação na área em estudo da APA Municipal Vale da Avenida Assis Valente e do Parque 

em Rede Pedra de Xangô. (SILVA, SARAIVA PEIXOTO et al, 2016). 

A proposta tinha como objetivo pensar na criação de uma política urbanística para a 

Avenida Assis Valente que atendesse à diversidade cultural dos seus habitantes.  

“Desde os tempos mais remotos, nas mais diversas culturas, a natureza - céu, terra, ar, 

e água – exerceu um fascínio, um mistério, uma ligação com o divino, com o sagrado. Alguns 

autores classificam esses elementos como geo-símbolos”. (SILVA, SARAIVA PEIXOTOet al, 

2016) 

Para Tuan (1980, p.168), “os lugares sagrados são locais de hierofania. A moita, a 

fonte, a pedra ou a montanha adquirem caráter sagrado onde quer que seja identificado com 

                                                           
130

EtniCidades: grupo de estudos étnicos e raciais em arquitetura e urbanismo da FFAUBA. Integra o conjunto 

de ações promovidas pela Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil (PROAE) em 

comemoração ao Novembro Negro na UFBA, assim como participa do universo de atividades da Semana da 

Consciência Negra na cidade do Salvador. <www.etnicidades.arq.ufba.br> 
 

http://www.etnicidades.arq.ufba.br/
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alguma forma de manifestação divina ou com um acontecimento de significado 

extraordinário”. 

 

Eixos, centros do mundo, as pedras, os rios, as fontes, as matassão lugares de 

intenso significado cultural. São símbolos que se secularizaram no tempo e 

integram a formação do ser humano. Para entender a sua importância, é 

necessário vivenciar os espaços nos quais esses elementos estão inseridos. 

(SILVA, SARAIVA PEIXOTO et al, 2016). 

 

Canais de energia, os objetos sacramentais estabelecem laços entre mundos: 

o do metafísico e invisível e o do físico e visível. As pedras são um desses 

elementos sacros e para elas os homens, de diversas culturas, rendem cultos 

e adorações. Elas constituem moradas dos deuses, recônditos do 

sobrenatural. Sejam pequenas, grandes, localizadas emlugares visíveis 

ouocultos, encobertas por vasta vegetação, ou submersa em águas cristalinas, 

é possível encontrá-las em todos os recantos do planeta terra.(SILVA, 

SARAIVA PEIXOTO et al, 2016). 

 

 

Iberti (2007, p.171) em seu artigo “A cartografia e a cidadania” reflete sobre o 

conceito de cartografia enquanto ciência e técnica. Segundo a autora, a cartografia pode ser 

entendida como “uma arte em levantar dados, redigir e divulgar mapas” e, também uma 

técnica, ferramenta milenar utilizada pelos homens para demarcar seus caminhos, os lugares 

com abundância de comida. “ É [...] nos ambientes onde vive e através das relações com os 

lugares, no curso de sua vida e no movimento de coisas e pessoas que o homem externa sua 

ligação fundamental com o mundo”. (IBERTI, 2007, p.174)   

 

Anjos (2009, p.9)  em “Quilombos: geografia africana, cartografia étnica e territórios 

tradicionais defende a ideia de:  

 
tratar da diversidade cultural brasileira num contexto geográfico, 

cartográfico e fotográfico, visando reconhecer, valorizar e superar a 

discriminação aqui existente é ter uma atuação sobre um dos mecanismos 

estruturais da exclusão social, componente básico para caminhar na direção 

de uma sociedade mais democrática, na qual os descendentes de povos 

africanos, sintam-se e sejam, de fato, brasileiros. (ANJOS, 2009, p.9)  

 

Prossegue o mesmo autor: 
 

 “ a terra, o terreiro, o território, o território e a territorialidade assumem 

grande importância dentro da temática da pluralidade cultural brasileira no 

seu processo de ensino, planejamento e gestão, principalmente no que diz 

respeito às características territoriais dos diferentes grupos étnicos que 

convivem no espaço nacional. Ele preconiza  “que é possível apontar as 

espacialidades das desigualdades socioeconômicas e excludentes que 
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permeiam a sociedade brasileira, ou seja, um contato com o Brasil de matriz 

territorial complexa, multifacetada, cuja população não está devidamente 

conhecida, nem valorizada e que não pode ser interpretada de maneira 

simplista.Diz ainda que se pode apontar as matrizes africana presentes no 

país como a referência cultural e étnica mais marcante na formação da 

população brasileira [...]A incorporação verdadeira, o respeito e o espaço da 

cultura africana no Brasil, continuam sendo questões estruturais do país que 

ainda merecem investigação, conheccimento e ação, ou seja, o alcancar o 

direito efetivo de uma participação plena na vida nacional. (ANJOS, 2009, 

p.8) 

 

 

Com o fim de garantir as práticas litúrgicas das comunidades de terreiros e demarcar 

seus caminhos, seus lugares sagrados, foi prospectado para a  Avenida Assis Valente um 

projeto paisagístico que propiciasse conforto ambiental (visual, térmico e lumínico) e, 

sobretudo,  garantisse:   

 

“além de diversas formas de vegetação, com espécies adequadas à 

recomposição florestal e aos ritos das religiões de matriz africana [...] um 

programa de mobiliário urbano compatível com as manifestações sócio 

religiosas, visando a preservação dos ambientes públicos e áreas verdes do 

território da bacia hidrográfica do Ribeirão Itapuã.  (SILVA, SARAIVA 

PEIXOTO et al, 2016) 

 

 

O Diagnóstico Socioambiental Preliminar culminou nas seguintes ações: 

1. Levantamento de estudos, pesquisas bibliográficas e coleta de dados técnicos e 

informações disponíveis (meio eletrônico – internet ou em acervos), em órgãos 

municipais, estaduais e federais; 

2. Entrevistas e reuniões com representantes da Sociedade Civil;  

3. Vistorias de campo com a participação do “Povo de Santo” (figuras 95 - 96) que 

objetivaram: a) o reconhecimento do vale e bacia de drenagem do Ribeirão Itapuã por 

todos os membros da equipe técnica) o levantamento de coordenadas geográficas dos 

limites e de12 (doze) pontos básicos para a definição do Parque em Rede Pedra de 

Xangô; c) a aplicação de roteiros de observação específicos para cada sistema estudado 

de forma a obter informações das características físicas, biológicas e socioeconômicas; 

d) entrevistas com moradores, lideranças e representantes dos cultos de matriz afro-

brasileiras presentes na área; 
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4.  Desenvolvimento de estudos utilizando-se os métodos da observação direta e 

observação participante nas manifestações culturais realizadas no entorno da Pedra de 

Xangô;  

5. Aplicação da metodologia do projeto paisagístico definida em várias etapas, através 

de um roteiro investigativo sobre os meios físicos, bióticos e antrópicos, sociais, 

históricos e culturais, buscando determinar uma fotografia real do espaço em estudo; 

 

Figura 95: Visita técnica 

 

Acervo: SEPROMI, 2014. 
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Figura 96: Visita técnica 

 

Acervo: SEPROMI, 2014. 

 

6. Diversas atividades foram realizadas no intuito de propiciar maior sensibilização e 

conscientização socioambiental da Pedra de Xangô e o seu entorno: 

6.1. Seminário “Pedra de Xangô – Território Sagrado”, iniciativa da Fundação Gregório 

de Mattos. 

6.2.  Palestra “Cidade + Verdes + Sustentáveis+ Humanas” proferida pelo paisagista 

paulista Benedito Abudd na Faculdade de Arquitetura da UFBA – FAUFBA na 

disciplina Paisagismo do curso noturno. 

6.3.  Seminário “Salvador e suas cores: Espaço urbano e segregação étnico-racial”, 

realizado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFBA – FAUBA.  

 

 Feita esta trajetória constatou-se que o entorno da Pedra de Xangô e toda extensão da 

Avenida Assis Valente apresentam-se constituídas por: 

 

[...] Remanescentes de vegetação nativa em fitofisionomias que abrangem 

desde formações abertas, no fundo do vale, até formações mais  densas, 
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como matas de galeria (ciliares), bosques e florestas urbanas [...]Sua posição 

geográfica e seu caráter florístico, faunístico e geomorfológico, conectados 

por meio da rede hidrográfica, estabelecem vias de ligações, constituindo 

corredores naturais que proporcionam o fluxo migratório da fauna 

diversificada. (SILVA et al, 2016.) 

 

Foram identificadas inúmeras folhas e plantas sagradas utilizadas nos rituais das 

religiões afro-brasileiras. Isso sugeriu a realização de pré-zoneamento ecológico-econômico, 

com a consequente reserva de espaço para implantação de viveiro de espécies etnobotânicas. 

Esse viveiro, no futuro, poderá vir a se caracterizar como um posto avançado do Jardim 

Botânico de Salvador mantido pela SECIS-PMS. 

Realizou-se o cadastramento (figuras 97 - 98) e a cartografia dos lugares sagrados 

envoltos e circunscritos à Pedra de Xangô e às cercanias da Av. Assis Valente. Foi tecida uma 

rede de lugares sagrados, envolvendo áreas verdes, fontes, nascentes, pedras, árvores, 

encruzilhadas e demais elementos naturais que compõem todo um acervo ritualístico 

imprescindível ao exercício dos atos litúrgicos. (APÊNDICE U). 

 

Figura 97: Estudo preliminar de demarcação dos lugares sagrados circunscritos à 

Pedra de Xangô e entorno da Avenida Assis Valente. 

 

Foto: Juscelino Pacheco. Acervo: Maria Alice Silva, 2016. 
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Figura 98: Estudo preliminar de demarcação dos lugares sagrados circunscritos à 

Pedra de Xangô e entorno da Avenida Assis Valente. 

 

Foto: Jirte Fernandes, 2016. 

 

As figuras 99 a 103 revelam as atividades   que  a comunidade de Cajazeiras e o povo-

de-santo realizam no  lugar, dando-lhe sentido existencial. Daí constata-se a necessidade de 

proteger todo o entorno da Pedra de Xangô, através da criação do Parque em Rede Pedra de 

Xangô e da Apa Municipal Vale do Assis Valente.  

 

Pois, como bem adverte Odete Dourado (2011, p.17): 

 

 “ [...]sendo o candomblé [...] um sistema dinâmico onde cada parte está em 

permanente relação com o todo, a mera preservação de algumas de suas 

partes – se é que é possível chamar de partes a vegetação, as edificações, as 

fontes etc., - em detrimento de outras tantas, viria romper o fluxo do axé 

(força propulsora, insistimos) destruindo inteiramente o sistema, tornado 

agora inerte, sem vida. (DOURADO, 2011, p.17). 
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Figura 99: IVª Marcha da Consciência Negra de Cajazeiras 

 

Acervo: Cajaverde, 2009 

Figura100: Ritual para Assain, Agué, Katendê 

             Foto:Juscelino Pacheco. Acervo:Maria Alice Silva (2015). 
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Figura 101: Ritual para Ossaim, Agué, Katendê 

Foto: Juscelino Pacheco. Acervo: Maria Alice Silva, 2015. 

 

Figura 102: Ritual para Ossaim, Agué, Katendê 

 

          Foto: Juscelino Pacheco. Acervo: Maria Alice Silva (2015). 
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Figura 103: Ritual para Ossaim, Agué, Katendê 

 

            Foto: Juscelino Pacheco. Acervo: Maria Alice Silva, 2015. 

 

Como decorrência das desigualdades raciais reproduzidas pelo racismo, a segregação 

produz cidades duais: Uma para os ricos e classe média e outra para os pobres. Na primeira há 

incidência de investimentos públicos, projetos de urbanização; na segunda, ausência de 

serviços básicos essenciais. 

A organização sócio espacial da cidade de Salvador sempre foi pensada para excluir os 

menos favorecidos e esta lógica perdura até os dias atuais.  É uma herança da colonização. 

Outrora os quilombos constituíam-se em uma alternativa para a população negra escravizada. 

Mais recente, na periferia – o chamado miolo e o subúrbio é onde se concentra a população de 

baixa renda, cuja maioria é de origem afrodescendente e sofre com o abandono dos poderes 

públicos. 

As propostas recentes do PDDU da cidade de Salvador – décadas de 1990 e 2000 – 

são as expressões mais perversas da classe dominante. Priorizam-se os interesses do mercado 

imobiliário (condomínios, clubes) e das corporações empresariais em detrimento dos 

interesses coletivos. É altamente restrito o acesso do povo pobre e negro aos serviços públicos 

e aos espaços de lazer. Assim, esta camada da população é empurrada cada vez mais para 
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áreas mais distantes de seus locais de trabalho, sem as infraestruturas mínimas de saúde, 

educação, comércio, serviços e transporte público de qualidade. Não existe qualquer 

compromisso com o patrimônio cultural material e imaterial afro brasileiro de Salvador. 

Segundo relatório do Seminário Salvador e suas cores: espaço urbano e segregação 

étnico racial, o PDDU sempre privilegiou apenas 10% da população de Salvador, deixando à 

margem os problemas cruciais dos bairros periféricos (miolo, subúrbio e área norte) onde se 

concentra a população negra da cidade. (ETNICIDADES, 2015). 

 

Constata-se: 

A presença do racismo institucional na alocação de recursos e investimentos 

municipais no qual se observa um direcionamento de investimentos voltados 

para o embelezamento de áreas urbanas para o turismo, notadamente a Orla 

Atlântica da Cidade. [...] Daí a necessidade de preservação rigorosa no 

PDDU, das áreas verdes da cidade contra a especulação imobiliária, o 

crescimento desordenado da cidade e os investimentos de mobilidade 

urbana, uma vez que esses espaços não constituem apenas área de 

preservação ambiental, mas, sobretudo áreas de preservação étnico-cultural 

das comunidades de matriz africana da cidade. Hoje 65% dos Terreiros de 

Candomblé, que representam cerca de 1160 comunidades registradas não 

possuem matas em seu interior, usando, portanto, as áreas verdes das ruas, 

avenidas, praças, parques terrenos baldios da cidade para a coleta de suas 

plantas medicinais e sagradas para rituais internos, configurando-se em 

territórios em rede. (ETNICIDADES, 2015). 

 

A cidade de Salvador recebeu a alcunha de “Roma Negra” e se vangloria de ser a 

cidade mais negra fora da África, que canta os seus terreiros de candomblé, a capoeira, os 

afoxés, os blocos afros, as baianas e o rico patrimônio cultural afro-brasileiro  com suas 

músicas, culinárias, danças etc. Mas, esta ilustre urbe, em contrapartida, constitui-se na 

mesma cidade que produziu, em 2016, um dos mais segregadores e racistas planos diretores 

das capitais brasileiras, que consolida e aprofunda a discriminação étnico-racial.  

O atual governo municipal, através dos órgãos de turismo, propicia condições para que 

o rico patrimônio cultural afro-brasileiro seja agenciado e apropriado pela indústria cultural, a 

indústria do axé, a indústria do turismo, notadamente do turismo étnico, transformando o 

povo negro da cidade em algo exótico, pitoresco, um fetiche, uma mercadoria. O PDDU 

consolida e aprofunda a segregação étnica- racial na cidade. 

A emenda de criação da Apa Municipal Vale do Assis Valente e do Parque em Rede 

Pedra de Xangô, encaminhada à Câmara de Vereadores, oriunda das lutas protagonizadas pelo 

povo negro desta cidade com o apoio da academia buscou garantir no PDDU uma parcela 
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desses direitos secularmente negados, a preservação rigorosa das áreas verdes ainda existentes 

no entorno da Pedra de Xangô.   

Para surpresa dos seus proponentes, até a véspera da audiência pública que anunciaria 

o relatório final do PDDU, a proposta não havia sido inserida.  Cientes do fato, membros dos 

movimentos sociais foram ao combate. O clima era tenso. Depois de muita pressão popular, o 

senhor relator incorpora a proposta ao relatório final, porém, como se fosse de sua autoria.  

Houve protestos.  Não conformadas, as pessoas falavam: “emenda fantasma”, “essa emenda é 

do movimento negro”, “do Fórum Permanente em Defesa da Pedra de Xangô”. O povo-de-

santo reivindicava a tutela da ideia da criação do parque em rede. 

 Mozart Estrela, representante do Movimento Negro, e a pesquisadora se inscreveram 

para falar. Estrela apresenta o artigo que subsidiou a emenda e solicita que o relator consigne 

em ata que a proposta é advinda dos movimentos sociais em parceria com o mundo 

acadêmico. Ao se pronunciar, Silva agradece a incorporação e reitera o pedido de Estrela.  

Nesse momento, a plateia, grita Ka Wo Kabiecilê, que significa “em nome de Xangô, que se 

faça justiça”.  

 

 Eis abaixo o teor da Emenda nº 111 do PDDU: 

Proposta de emenda aditiva ao Projeto de Lei nº396/ 2015.Inclui a Área de 

Proteção Ambiental – Apa Municipal Vale da Avenida Assis Valente e do 

Parque em Rede Pedra de Xangô como Unidade de Conservação Municipal 

no MAPA 7 e cria o artigo 260-A, com a seguinte redação: 

Art. 260A-Fica instituída a Unidade de Conservação Municipal denominada 

Área de Proteção Ambiental – APA Municipal Vale da Avenida Assis 

Valente e do Parque emRede Pedra de Xangô sendo os seus limites 

territoriais aqueles representados no Mapa 07. 

§ 1º - A Área de Proteção Ambiental – APA Municipal Vale da Avenida 

Assis Valente e do Parque em Rede Pedra de Xangô tem por objetivo 

promover o compartilhamento de seus usos e aocupaçãodoterritório do vale 

do Ribeirão Itapuã com base nas suas característicassocioambientais e sócio-

culturais, levando em consideração a precípua participação da comunidade e 

da sociedade civil nos processos de planejamento e de gestão ambiental, bem 

como o respeito e proteção dos valores histórico-culturais, étnico-religiosos 

e de seus modos de vida. 
§ 2º - Nos termos do art. 254 desta Lei, deverão ser elaborados o plano de 

manejo e definidos programas de gestão visando a conservação ambiental da 

UCM.(Segunda parte do parecer ao Projeto de Lei nº 396/2015 - 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL, 

2015) (ver mapa 10) 
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Na ata da 19ª audiência pública sobre o  PDDU, realizada pela Câmara Municipal de 

Salvador em 30 de maio de 2016, ficou assim registrado: 

“O senhor relator [...] Lembrou que as discussões sobre o PDDU proporcionaram a 

criação da Área de Proteção Ambiental Pedra de Xangô, primeira do Município e uma 

demanda dos movimentos negro e ambiental, sempre presentes às audiências”
131

.  

O Vereador Silvio Humberto, presente na audiência, entrevistado pela pesquisadora, 

assim se pronunciou: 

Gostaria de estar parabenizando a iniciativa que mais uma vez prova que 

nada sobre nós sem nós. Então parabenizar essa iniciativa das organizações 

que com muito orgulho eu faço parte também, do movimento negro que mais 

uma vez com várias caminhadas, com várias formas de mobilização chega 

neste momento aqui onde está se discutindo o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano da nossa cidade com a proposta efetiva porque 

quem ganha com isso é a cidade de Salvador. As pessoas precisam entender 

que quando nós estamos lutando para a preservação desse patrimônio, 

porque o patrimônio do povo não é só o que se vê, é o que também não se vê 

que é esse patrimônio imaterial, isso também é pensar a cultura de forma 

estratégica. Então aqui eu parabenizo e contem com o nosso apoio aqui 

dentro da câmara de vereadores e não poderia ser diferente essa iniciativa de 

ampliar né, por que é isso que eu estou percebendo aqui, que é essa forma de 

como a nossa comunidade se organizou. E assim, às vezes pensando naquela 

ideia de que você diz que o mingau está quente, você vai pelas beiradas vai 

costurando, em alguns momentos que você tem força você sabe como 

pressionar, em outros momentos você vai exercendo esse papel fantástico 

que o movimento aprendeu ao longo dos anos que é o trabalho de 

convencimento. Mais uma vez eu digo que quem ganha com isso é a cidade 

de Salvador, ganha a população negra que mais uma vez vai ter esse 

patrimônio imaterial que é um grande ganho onde não só o entorno do 

Parque Pedra de Xangô que vai gerar emprego e renda e mais uma vez é a 

valorização efetiva de quem sempre construiu essa cidade e que tem sido ao 

longo do tempo muito injustiçado.Então parabenizo a iniciativa das 

organizações do movimento negro, onde de fato conta com o nosso apoio 

para lutar tanto lá fora como aqui dentro da câmara para, de fato, essa 

proposta saia do papel. 
132

 

 

 

Como diria Braga, em “Gamela do Feitiço: repressão e resistência nos candomblés da 

Bahia” com “extrema competência”e habilidade, o povo de terreiro soube criar estratégias” 

aproveitando das raras ocasiões favoráveis para sedimentar bases sólidas” [...] e isso“ é um 

dos expressivos exemplos de sua capacidade de negociar na adversidade e obter ganhos 

                                                           
131

Ata da audiência pública de apresentação do relatório final do PDDU. 

 
132

Entrevista concedida pelo vereador Silvio Humberto a pesquisadora em 2016. 
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importantes na preservação de valores fundamentais que marcam sua identidade cultural”. 

(BRAGA, 1995, p.19). 

 A festa meta de que se falou na Caminhada da Pedra de Xangô ocorreu no Centro 

Cultural da Câmara de Vereadores de Salvador (figura 104). O padê para Exu no campo da 

Pronaica e as gamelas de amalás na Pedra de Xangô transformaram-se em dossiê que criou a 

primeira Área de Proteção Ambiental e o primeiro parque em rede do município. São as 

comunidades de terreiros, os movimentos sociais a fazer história nesta cidade. 

 

Figura 104: Audiência Pública realizada no Centro Cultural da Câmara de Vereadores 

de Salvador – apresentação do relatório final do PDDU – 2016. 

 

       Foto: Edilton Vida. Acervo: Maria Alice Silva, 2016. 

 

A aprovação do Parque em Rede Pedra de Xangô é uma conquista do Povo de 

Terreiro, do Movimento Negro e Ambientalista desta cidade.  A luta não terminou. Outros 

embates serão travados.  O que importa é que o povo construiu em Salvador um marco legal - 

a primeira Apa Municipal e o  primeiro parque em rede. A sua concepção da espacialidade em 

rede, que tece uma territorialidade em teia, é uma proposta pioneira para cidade.  Um parque 

não é mais uma superfície contínua, com um perímetro bem definido e claro. É uma teia que 

se flexibiliza no sítio e nas ocupações pré-existentes, garantindo a sobrevivência e 

continuidade de uma gama de espaços sagrados: pedras, árvores, riachos, nascentes, matas. 

Estes elementos naturais, que já constituíram um todo, tiveram seus territórios desconectados 
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em virtude das intervenções de infraestrutura urbana de mobilidade e das ocupações 

habitacionais. Tornaram-se ilhas, arquipélagos de lugares sagrados que precisam ser 

reconectados, não como um território contínuo, mas em rede que se tece através dos rituais. 

 

Souza (2013, p.166), para conceituar a palavra rede utiliza um exemplo concreto e 

cotidiano: 

Uma rede de pesca é um conjunto integrado e estruturado de fios, que 

formam uma trama ou malha; no encontro entre dois fios, eles se entrelaçam, 

formando um nó, o que dá a estabilidade à rede (sem os nós, nem sequer 

havia rede). Àqueles que acharem que essa exemplificação é por demais 

comezinha e distante das finalidades de uma conceituação científica, lembro 

com o auxílio de Dias (2007:14), que uma [...] uma associação entre a rede e 

o organismo atravessa toda a história das representações de rede para 

designar tanto o corpo na sua totalidade, como organizador de fluxos ou 

tecidos – quanto uma parte sua, notadamente o cérebro.” 

 

Mais adiante o citado autor (2013, p.167) acrescenta: “Redes técnicas, rede urbana, 

redes de movimentos sociais [...] Redes disso, redes daquilo [...]”.  “Sem os nós, nem sequer 

haveria rede”. (SOUZA, 2013, p.166)  Parafraseando,  sem nós não seria aprovado no PDDU 

o Parque em Rede Pedra de Xangô, a Apa Municipal Vale do Assis Valente. Com esse 

espírito de luta, resistência as redes dos lugares sagrados no entorno da Pedra de Xangô foi 

sendo tecida e cartografada (ver mapa 10) e nela  vários atores entraram em cena:  Tata Mutá 

Imê do terreiro Mutalombo Yê Kaiongo (Cajazeiras XI) ao georreferenciar os lugares 

sagrados no entorno da Pedra de Xangô. É Nzazi a dizer: este lugar me pertence; Mãe 

Lanquiana da Mansão Dandalungua Concuazenza (Estrada Velha do Aeroporto) na 

desenvoltura do jogo do seu corpo na dança para reverenciar os orixás e demonstrar o seu 

amor por Xangô e pela pedra; Everaldo Duarte, Agbagigan do Terreiro do Bogum – (Engenho 

Velho da Federação) em poesias e contos a relatar a importância da Pedra de Xangô;  Sátiro - 

Ojé do Terreiro Omo Ilê Aboulá (Itaparica) ao percorrer as matas e identificar as folhas 

sagradas no entorno da pedra; MakotaValdina do Terreiro Tanuri Junsara (Engenho Velho da 

Federação) ao conclamar o tombamento de todos espaços verdes na cidade e reverenciar a 

Pedra de Xangô. Mãe Iara de Oxum do Ilê Axé Tomim Kiosise e Ayô (Cajazeiras XI) ao 

caminhar e convocar outros adeptos a fortalecer a luta.  Mãe Branca de Xangô, terreiro Ilê 

Axé Obá Baba Sére (Cajazeiras XI), ao oferecer o amalá e  reverenciar o Rei. Mãe de Alá do 

Terreiro Ilê Axé Babá Ulufan Ala (Cajazeiras X) e   Pai Gildásio de Oxóssi (Cajazeiras XI) a 

pedir que  todos  continuem firmes. Pai Gilmar Silva do Ilê Axé  Oxalufã (Fazenda Grande II) 
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ao colher folhas sagradas para a Festa de Xangô. Pai Jefferson Cardoso, do Terreiro Ilê Axé 

Odé Toke Ji Lodem, (Avenida Assis Valente)e Pai Deilton Gomes, do terreiro Ilê Axé Tumbi 

Odé Oji, (Fazenda Grande II) ao colher folhas sagradas e realizar as Festas da Fogueira de 

Xangô. Mãe Beata do Terreiro Ilê AlakeyKoisan (Boca do Rio), em obediência aos orixás, ao  

realizar rituais e oferecer abará e acarajé aos participantes no entorno da Pedra de Xangô. 

Leonel Monteiro Presidente da AFA (Brotas) ao denunciar o descaso e omissão dos órgãos 

públicos para com a morada dos tupinambás, dos orixás, voduns, inquices e caboclos. 

Nadinho do Congo – Diretor do Afoxé Filhos de Congo (Boca da Mata) ao participar do ato 

de desagravo da Pedra de Xangô e  tantos outros aqui não mencionados, mas que também 

fazem parte dessa história. 

A Prefeitura de Salvador com a APA Municipal Vale do Assis Valente e, 

principalmente, com o Parque em Rede Pedra de Xangô, apropriou-se da ação do movimento 

negro e do povo-de-santo para criar a narrativa do “Plano Diretor da Reparação”. Assim, 

utiliza-se da criação do Parque em Rede Pedra de Xangô como uma ação democrática para 

legitimar o plano segregacionista e racista, inclusive junto aos segmentos pobres, populares e 

negros da cidade. 

A implementação do Parque em Rede Pedra de Xangô, a sua retirada dos mapas e da 

letra fria da Lei Municipal, assim como, sua posterior conservação e manutenção, dependerão 

da continuidade da mobilização, da disputa de narrativas, da tutela do protagonismo pelo 

povo-de-santo. Luta, resistência e  esperança são as leis do povo de axé. 
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Mapa 10: Mapa do Parque em Rede Pedra de Xangô e da APA Municipal Assis 

Valente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Silva et al 
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6 PEDRA DE XANGÔ: NA ENCRUZILHADA DA DIÁSPORA 

 

O contexto atual da diáspora atlântica aponta ao mesmo tempo  para 

unicidade e diversidade [Stuart Hall] para um macrocosmo e uma 

infinidade de microcosmos que podem ser rastreados nas periferias, 

nos centros, e nas encruzilhadas do Ocidente. (GUERREIRO, 2010, p. 

13). 

 

Neste capítulo abordamos o processo de tombamento da Pedra de Xangô na 

esfera municipal, em Salvador - BA. As lutas empreendidas pelo povo negro desta 

cidade contaram com a ajuda inesperada do Alaafin de Oyó, Rei da Nigéria - Obá 

Lamidi Olayiwola Adeyemi III, Sumo Sacerdote de Xangô no mundo, e da sua 

comitiva, que aqui estiveram em busca de apoio para a inclusão da cidade de Oyó na 

lista do patrimônio da humanidade da UNESCO. É muito importante fazer este destaque 

porque, no mesmo período, as comunidades de terreiros de Salvador preparavam o 

“Seminário Pedra de Xangô: território sagrado” (APÊNDICE B). 

O objetivo deste evento foi apresentar à sociedade soteropolitana uma pedra 

considerada sagrada por um segmento social (povo-de-terreiro), motivo pelo qual, 

segundo eles, merece a proteção do poder público. Esse fato demonstra a importância 

do fenômeno diaspórico, de que forma ocorrem as mediações culturais, quais os laços e 

trocas de solidariedades.  Retomemos, então, ao conceito de diáspora.  

Hall (2003, p.29), na obra “Da diáspora: identidades e mediações culturais”, 

conceitua  a diáspora, em um primeiro momento, da seguinte forma: 

 

[...] um deslocamento, uma mudança de lugar onde os sujeitos 

possuem uma identidade cultural e “está primordialmente em contato 

com um núcleo imutável e atemporal, ligando ao passado o futuro e o 

presente numa linha ininterrupta. Esse cordão umbilical é o que autor 

chama de “tradição”, cujo teste é o de fidelidade às suas origens, sua 

presença consciente diante de si mesma, sua “autenticidade”. É claro, 

um mito – com todo o potencial real dos nossos mitos dominantes de 

moldar nossos imaginários, influenciar nossas ações, conferir 

significado às nossas vidas e dar sentido à nossa história. 

 

 

Segundo o autor, a cultura é o resultado do entrelaçamento, do contato, da fusão 

de diferentes povos. Pensar a diáspora é ter a compreensão mais ampla do processo de 

identidades culturais, pois se trata de um fenômeno sempre em construção e não 

comporta conceitos rígidos. 
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A cultura não é apenas uma viagem de redescoberta, uma viagem de 

retorno. Não é uma “arqueologia”. A cultura é uma produção. Tem 

sua matéria prima, seus recursos, seu “trabalho produtivo”. Depende 

de um conhecimento da tradição enquanto “o mesmo em mutação” e 

de um conjunto efetivo de genealogias. Mas o que esse “desvio 

através de seus passados” faz é nos capacitar, através da cultura, a nos 

produzir a nós mesmos de novo, como novos tipos de sujeitos. 

Portanto, não é uma questão do que as tradições fazem de nós, mas 

daquilo que nós fazemos das nossas tradições. Paradoxalmente, nossas 

identidades culturais, em qualquer forma acabada, estão a nossa 

frente. Estamos sempre em processo de formação cultural. Acultura 

não é uma questão de ontologia, de ser, mas de se tornar. (HALL, 

2003, p.43) 

 

Ao conceituar a diáspora como “um deslocamento”, Stuart Hall dá um sentido 

mais existencial ao vocábulo em que identidades incompletas dispersas pelo mundo se 

contrapõem ao sistema vigente. Jamaicano, filho de classe média, com 19 anos, Hall foi 

para Oxford estudar literatura e não retornou mais à cidade natal. Assim, não participou 

do nascimento da consciência negra, do rastafarismo, e sentiu a estranha experiência de 

viver na diáspora. Conhecia intimamente os dois ambientes, todavia não pertencia a 

nenhum deles, tendo por isso que negociar espaços culturais em outros lugares. 

Gilroy, em O Atlântico Negro: modernidade e dupla consciência acompanha o 

raciocínio de Hall e defende que a noção de diáspora africana é um processo dinâmico 

que está, e sempre esteve, associado à memória viva da escravidão, à experiência e luta 

contra o racismo, e ao sentimento de dupla consciência onde o sujeito  encontra-se 

dividido em duas realidades.   

 

A diáspora é um conceito que problematiza a mecânica cultural e 

histórica do pertencimento. Ela perturba o poder fundamental do 

território na definição da identidade ao quebrar a sequência simples de 

elos explanatórios entre lugar, localização e consciência ( GILROY, 

2007, p.151) 

 

 

 Pinho, por sua vez, em Reinvenções da África na Bahia, faz uma reflexão da 

diáspora a partir da posição da cidade de Salvador enquanto polo disseminador de uma 

cultura que não está congelada em uma “herança africana”, mas que se reeinventa e 

desenvolve um decisivo papel nas relações transnacionais. 

 

A cultura negra de Salvador está inserida no contexto da cultura negra 

mundial também como criadora e exportadora de símbolos étnicos 

negros. Nesse contexto, a cidade de Salvador, tem se tornado um 
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referencial de africanidade para negros de outros países da diáspora 

africana. Se, por um lado, a Bahia busca objetos negros modernos 

nomercado internacional, por outro lado, especializa-se em vender 

tradição. (PINHO, 2004, p.49) 

 

 

Ainda sobre o assunto, Pinho (2004, p.64) nos brinda com uma reflexão que se 

ajusta perfeitamente ao que nos propomos tratar neste capítulo.Vejamos:  

 

Os movimentos de trocas e influências impulsionados pela diáspora 

negra resultam em expressões e lutas políticas que são capazes de 

transformar um grupo local em uma comunidade mais ampla, 

conectada internacionalmente através de uma identidade baseada na 

valorização de uma origem comum. (PINHO 2004, p.64). 
 

Nessa perspectiva, Guerreiro, em “Terceira diáspora: culturas negras no mundo 

atlântico”, ratifica o discurso de Pinho ao apresentar a seguinte classificação de 

diáspora: 

Uma primeira diáspora pela via da escravidão [...] com os 

deslocamentos do tráfico atlântico (Pierre Verger); uma segunda 

diáspora [...] pela via dos deslocamentos voluntários, como o retorno 

de ex-escravos para a África e o vaivém de povos negros, como a 

migração de jamaicanos e nigerianos para Londres; de cubanos e sul-

africanos para New York; de martinicanos e beninenses para Paris; de 

angolanos para Lisboa e Brasil. Esses deslocamentos redesenharem a 

ambiência cultural do mundo atlântico. Uma terceira diáspora pela 

„via de deslocamentos de signos – textos, sons – imagens provocado 

pelo circuito de comunicação da diáspora negra. (GUERREIRO, 

2010, p.8)  

 

Mas, é  Lima (2015, p.15), em “Diáspora e ancestralidade”, que nos dá a exata 

dimensão dessa rede de solidariedade na encruzilhada da diáspora. Segundo o autor, 

este livro é produto da sua viagem à Africa em 2013, com ofim de realizar conferência 

sobre: tradição e permanência do culto de Xangô na Bahia,as estratégias de luta do povo 

negro contra a escravidão, a  intolerância religiosa,  a filosofia africana no cotidiano das 

comunidades terreiros, bem como a  importância da preservação das tradições dos 

cultos dos orixás na própria África. Ressaltou ainda que tal assunto é preocupação do 

Obá Lamidi Olayiwola Adeyemi III e da Embaixadora Dra. Paula Gomes que requereu o 

tombamento da cidade sagrada de Oyó pela UNESCO, principalmente do bairro de 

Kosso, terra do orixá Xangô [...] .  

 

Lima (2015, p.18) nos relata fragmentos de sua estadia e palestra.  Vejamos: 
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[...]conheci outras pessoas que chegaram para o evento da diáspora, no 

qual o personagem principal era eu, um filho de Xangô do Axé Opô 

Afonjá, a África no Brasil, e que iria falar para os africanos da 

preservação desta África atemporal e mítica [...] Ao chegar, fui 

recepcionado por um grupo de sacerdotes, que vestiam roupas 

vermelhas e tocavam o alujá. Eu ainda tonto de tanta informação, 

percebi uma semelhança com o meu terreiro. Fui recepcionado por um 

filho de Exu, que permaneceu por alguns minutos cantando para mim 

e repetindo nos versos nagôs o meu nome: Fábio Lima [...] Era uma 

honra estar entre meus parentes sacerdotes, guerreiros e nobres. Eu fui 

saudado com tiros de garruchas e grupos de música e dança. Assim, 

comecei a minha palestra. Ao término, fui solicitado a proferir um 

Oriki do Axé Opô Afonjá, e todos ficaram felizes e pediram que eu 

fizesse de novo. Então, começaram a saudar com Kabiesilé e 

elevavam os dedos ao solo e, em seguida, à testa; gesto muito familiar 

a todos nós pertencentes ao candomblé. Eles reconheciam os versos da 

tradição de Xangô. Nos emocionamos. Foi um encontro de duas 

Áfricas. (LIMA, 2015, p.18). 

 

Encerrada a palestra, o orador foi presenteado com muitas nyras (moeda local) e 

aconselhado pelo Alaafin a distribuí-las com seus súditos na praça, onde acontecia um 

grande carnaval. Ao chegar à praça, para surpresa do visitante todos gritavam o seu 

nome. Ficou perplexo, diante de tal homenagem. Em seguida, avistou um outdoor com 

sua foto e a do rei (LIMA, 2015, p.19). Assim percebeu:  

 

Eu era então celebridade e comecei a dançar com eles, fui levado para 

o palco e embriagado pelo axé de Oyó, eu me transportei para o 

carnaval da Bahia, entre a música tambores e turbantes. Por um 

momento parecia que eu estava na saída do Ilê Aiyê no Curuzu ou na 

mudança do Garcia, ou seja, estava em casa (15-04-2013). (LIMA, 

2015, p.19) 

 
 

É nessa encruzilhada que nos encontramos. O lugar de convergência agora será 

Brasil, Salvador-Bahia, Cajazeiras. Analisamos os dramas sofridos pelo povo de terreiro 

para a preservação da Pedra de Xangô, os caminhos percorridos em prol do tombamento 

da pedra e a visita de Alaafin de Oyó e a sua comitiva real à cidade intitulada “Roma 

Negra” - Centro do Candomblé. 
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6.1 MAIS UM DRAMA: A FESTA DUROU POUCO 

 

O clima era de festa. As comunidades de terreiros comemoravam a aprovação de 

criação da Apa Municipal Vale do Assis Valente e do Parque em Rede Pedra de Xangô, 

no PDDU de  2016 da cidade de Salvador.  

A fim de dar continuidade ao desenvolvimento de ações que garantam a 

preservação da Pedra de Xangô a FGM, a SECIS e a  FMLF convidaram as 

comunidades de terreiros de Cajazeiras a participarem da reunião que se realizou na 

sub-prefeitura de Cajazeiras, no dia 06 de agosto de 2016, às 14 horas, para tratar dos 

seguintes assuntos: apresentação da área da Apa Municipal Vale do Assis Valente e do 

Parque em Rede Pedra de Xangô; discussão de propostas para a  implantação do Parque 

em Rede Pedra de Xangô; e o processo de tombamento municipal pela Lei nº 8.550 de 

2014. 

O povo de terreiro e lideranças comunitárias compareceram, participaram e  

discordaram da proposta apresentada  pela FMLF, pois estava em total dissonância com  

o que foi aprovado pelo PDDU de 2016. Muitas foram as intervenções, como as citadas 

a seguir:  

Eu sou Honorato Araújo, morador da Fazenda Grande I, quadra F, 

desde 1984. Aquela pedra,um dos primeiros olhares foi o meu. A luta 

em defesa da Pedra de Xangô é uma luta da comunidade organizada e 

do povo de santo. É necessário preservar sim e tombar como sendo 

algo sagrado nosso, da nossa cidade. Mas é preciso que todo 

esgotamento se tire dali. Eu acho que espaço sagrado não tem lugar 

para esgoto, se quer tombar eu acho que necessariamente tem que tirar 

as lagoas, pois o espaço não é sagrado não, é sagradíssimo.
133

 

 

Boa tarde, licença. Ago aí. A benção meus mais velhos. Eu sou 

moradora de Cajazeiras e mentora da Caminhada da Pedra de Xangô. 

Fui eu que dei o nome e graças a Deus as comunidades de terreiros de 

Cajazeiras me acompanhou. Sei que todos nós precisamos da área, 

precisamos revitalizar trazer o rio que estava nela. Ela sempre morou 

na água. Primeiro passo, voltar à nascente [...] não vou aceitar que 

cerque o nosso patrimônio. Como eu vou arriar o amalá de Xangô 

cercado.  Que o governo do Estado e a Prefeitura coloque 

segurança.
134

 

                                                           
133

Pronunciamento do líder comunitário Honorato Araújo na reunião em que se discutiu discussão de 

propostas para aimplantação do Parque em Rede Pedra de Xangô – agosto de 2016. Audiovisual, 

colorido,60 min. Acervo: Maria Alice Silva. 

 

 
134

Pronunciamento de Mãe Iara de Oxum na reunião em que se discutiu discussão de propostas para a 

implantação do Parque em Rede Pedra de Xangô – agosto de 2016. Audiovisual, colorido,60 min. 

Acervo: Maria Alice Silva) 
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Eu sou Edvaldo da SIOBÁ [...] Quero colocar aqui a minha 

indignação [...] Participei de várias reuniões onde foi proposto 

parques, praças, proteção e nada acontece. Enquanto isso o nosso 

templo está sempre sendo agredido por outras religiões [...] Se fosse 

dos evangélicos e alguém dissesse que ali era a pedra do Monte Sinai 

no outro dia estaria uma serie de deputados da religião que nos 

persegue a tomar providências. Prefeitura de Salvador e governo do 

Estado à guerra está declarada.135 

 

A reunião em apreço, com todas as discussões, foi muito positiva, vez que se 

estabeleceu o debate, o contraditório. O processo de patrimonialização é um ato 

político.  Não se pode impor um instrumento. É preciso discutir, dialogarcom a 

comunidade, demonstrando o que ela ganha e o que ela perde ao optar por umdos 

mecanismos. É preciso investigar qual a melhor maneira de preservar o bem e as 

comunidades devem ser consultadas em todas as etapas do processo. Como resultado, 

foi deliberada a continuidade dos trabalhos segundo com o que foi aprovado no PDDU 

de 2016. 

A festa durou pouco. No dia 08 de agosto de 2016, 50 (cinquenta) famílias 

invadem toda a extensão da Avenida Assis, a partir do campo da Pronaica até a Reserva 

dos Mariwôs. Destruíram os bambuzais e demais vegetações. O clima não era mais de 

festa, era de terror. Foram oito dias de desespero.  

  Revoltado, o povo de terreiro apontou a inércia e a omissão dogoverno do 

Estado e da Prefeitura. Nas falas, nos gestos, nas mensagens enviadas demonstraram 

ador e a angústia de assistirem impotentes à destruição dos lugares sagrados da sua 

religião.   

 A área foi toda demarcada e dividida em lotes (figuras 105 - 106). Houve 

muitos conflitos entre o povo-de-santo e ocupantes, pois estes não permitiam a retirada 

de folhas para a realização dos rituais.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
 
135

Pronunciamento de Edvaldo, membro da SIOBÁ na reunião em que se discutiu discussão de propostas 

para a implantação do Parque em Rede Pedra de Xangô – agosto de 2016. Audiovisual, colorido,60 min. 

Acervo: Maria Alice Silva) 
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Figura 105: Ocupação informal na Avenida Assis Valente 

 

          Foto: Edilton Vida. Acervo: Maria Alice Silva, 2016. 

 

Figura 106: Ocupação informal na Avenida Assis Valente 

 

Foto: Edilton Vida. Acervo: Maria Alice Silva, 2016. 
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A fala do líder do movimento que, segundo informantes, é o pastor de pré-nome 

Rubem, postada em Whatsapp foi a seguinte: 

 

Boa noite a todos. Venho através dessa mensagem informar a vocês os 

seguintes. Que o Ministério Público e a defensoria não vai poder 

registrar nenhum tipo de solicitação de mandato pra ocupação da 

Avenida Assis Valente. Se não houver nenhuma ocupação lá, nem 

tampouco moradia. Só vai poder fazer qualquer tipo de solicitação se 

tiver um grupo de 20 a 40 no mínimo.  No mínimo 40 a 50 ocupações, 

sendo barracos feitos de madeira, cobertos de telha ou de lona os tetos, 

e pessoas realmente residindo lá dentro pra se caracterizar como 

moradia [...] Porque pedaço de pau amarrado, de arrame farpado, ou 

uma napa, uma lona preta, não é moradia é especulação imobiliária. 

Então a luta é por moradia. Se vocês tiver ainda interesse,ocupe os 

local, faça os barracos, e faça moradia,  agente estamos dispostos a 

levar as fotos e a documentação para o ministério público e a 

defensoria. Qualquer coisa. Quem não tiver interesse avise que nós 

vamos passar para as famílias carentes do subúrbio e das encostas. 

Muito obrigado. (16/08/2016) 

 

Gente umbora ocupar minha gente, umbora ocupar a área. Que eu 

fiquei sabendo que tem um outro movimento que quer ocupar aquela 

área. Você não marcou aquela área em vão. Recebi aqui no zap aqui 

que tem um outro movimento de outro bairro que quer ocupar a área. 

Umbora minha gente ocupar aquela área. (16/08/2016) 

 

A AFA em 10 de agosto de 2016 protocola um ofício ao governo do Estado com 

o seguinte teor: 

Dr. Ruy Costa. Sr. Governador, A área do Antigo Quilombo e 

Monumento Sagrado Pedra de Xangô localizado na Av. Assis 

Valente, Cajazeiras X, nesta Capital, vem sendo ocupada por pessoas 

do MSTS (Mov. dos Sem Teto de Salvador). Ocorre que, esta 

ocupação, que já chegou às margens da referida Av., vem causando a 

supressão do que ainda resta de mancha verde no local, causando 

sérios danos ao meio ambiente. Esta área está numa APA, que outrora 

fora habitada por índios Tupinambás, e que se constitui num local de 

práticas culturais de Matrizes Africanas e Indígena, vem sendo objeto 

de Tombamento, numa luta histórica do Povo de Terreiro e 

Movimento Negro, para salvar o que ainda resta do sítio histórico, 

cultural e ambiental do antigo Buraco do Tatu e Monumento Natural 

Sagrado Pedra de Xangô. Assim, vimos a vossa presença, solicitar que 

medidas urgentes sejam adotadas no sentido impedir a degradação 

ambiental no local e promover imediatamente a relocação das pessoas 

que estão ocupando irregularmente aquela área, evitando que parte 

importante da história do Ìndio e do Negro em nosso Estado venha a 

sucumbir definitivamente, jogando ao chão todo legado ancestral 

Indígena e Africano, fortemente praticados nos nossos rituais através 

cânticos, rezas e culinária votiva que só podem continuar existindo 

com a preservação de áreas consideradas sagradas para as 

Comunidades Tradicionais de Terreiros. Cidade Sagrada de Salvador 
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Bahia no Brasil, Lua de 10 de agosto das Graças de Lorùn de 2016. 

Leonel Monteiro, presidente da AFA. 

 

Fotos, vídeos, mensagens de texto, de áudio, reportagem de rede de televisão, 

imagens diversas foram enviadas através do Whatsapp e e-mails. Não é apenas o Fórum 

Permanente em Defesa da Pedra de Xangô em ação. É, também, uma rede mais ampla. 

Júlio Braga (1988, p. 38), na obra “Fuxico de candomblé: estudos afro-

brasileiros”, ao explicar as estratégias de luta do povo de terreiro, nos dá uma lição de 

cidadania. Vejamos: 

Neste sentido, o Candomblé deve ser entendido como um conjunto 

mais amplo que envolve para além dos compromissos religiosos, uma 

filosofia de vida, uma maneira especial de interação do homem 

consigo mesmo, com a natureza, com o seu passado, com sua origem 

e sua especificidade cultural, sem perder de vista, suas relações 

profundas com outros segmentos sociais, igualmente comprometidos 

com o processo que elabora e particulariza a formação da sociedade 

brasileira.  

 

Sousa Júnior (2011, p. 83), no livro “Na palma da minha mão: temas afro-

brasileiros e questões contemporâneas”, faz uma reflexão muito apropriada para o caso 

em tela. 

Muitos ancestrais trazidos para o Brasil nada mais são que rios, 

cachoeiras e lagos, que além do sustento, garantem as idas e vindas de 

pessoas e dão proteção a grupos inteiros. Todos estes elementos são 

reunidos no conceito, ameaçado constantemente, ora pela especulação 

imobiliária, ora pelo abandono dos órgãos públicos de alguns espaços 

sagrados. Ainda hoje o povo de candombléluta para garantir alguns 

desses espaços fundamentais para a manutenção de seus rituais, fato 

que não somente nos ajuda a pensar na intolerância religiosa, mas 

também na cidade que os africanostraçarama partir de locaiscomo a 

Jaqueira do Carneiro, Ladeira do Cabula, bairro da Saúde e outros. 

Nos ajudam a pensar a cidade de Salvador, por exemplo, não apenas 

como a mais negra da diáspora, mas o lugar onde homens e mulheres 

negras reelaboraram visões de mundo a partir de conceitos que não 

lhes colocavam como centro, mas ponto de partida de povos que 

“desde o início do mundo”marcharam para todas as partes da terra. 

(SOUSA JÚNIOR, 2011, P. 83). 

 

No passado (1849),em Abeokuta - Nigéria, as filhas de  Xangô, orixá do trovão, 

acusam  o pastor AjayiCrowther de tentar se apropriar de  um pedaço da pedra Olumo 

Rock, danificando, deste modo, o seu país. (MCKENZIE, 1997, p. 23) Na 

contemporaneidade (2016), na cidade de Salvador-Bahia - Brasil, no bairro de 

Cajazeiras X, as comunidades de terreiros, as lideranças comunitárias assistem às 

práticas de crimes de intolerância religiosa e ambientais ao espaço sagrado Pedra de 
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Xangô e acusam o Movimento dos Sem Teto de Salvador de liderar a ocupação. A 

história se repete aqui do outro lado do Atlântico. O povo de terreiro não desiste, vai 

para o embate  e na  realização dos rituais encontra força para lutar. Como, a propósito, 

afirmou Sousa Júnior (2011, p.110): “O culto a Xangô nos faz olhar para dentro de nós 

mesmos, nos faz perceber que quando permanecemos unidos como pedras que formam 

o alicerce de uma construção, somos fortes. Ele ainda nos impulsiona a lutar contra 

todos aqueles que não se alegram com a nossa alegria”. (2011, p.110) 
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6.2 O PROCESSO DE TOMBAMENTO MUNICIPAL DA PEDRA DE XANGÔ 

 

Preservar um terreiro de candomblé é, fundamentalmente, zelar para 

que o axé que lhe foi implantado e que lhe confere existência, flua e se 

desenvolva [...] é vigiar para que as suas matas se mantenham 

vicejantes e as suas nascentes   incontaminadas, é garantir a existência 

e o livre acesso pela comunidade a matas e fontes que são 

eventualmente utilizadas pelo egbé, quando elas já não mais existem 

em sua plenitude dentro do próprio terreiro. (DOURADO, 2011, p.18)  

 

 O patrimônio cultural, histórico e paisagístico de uma cidade é constituído por uma série 

diversificada de produtos e subprodutos provenientes da sociedade. A cultura do ponto de vista 

antropológico constitui o elemento identificador das sociedades humanas e engloba o ethos, ou 

seja, a língua, os saberes e fazeres, a crença, a religião, as relações turísticas, arqueológicas, 

paisagísticas e naturais.  Na história do nosso país, não houve uma tutelaefetiva desses bens o que 

dificultou a preservação do patrimônio nacional, notadamente da cultura afro-brasileira. 

 Editado sob a vigência da Constituição de 1937, Era Vargas – Estado Novo, o 

Decreto-Lei nº25, de 30 de novembro de 1937, recepcionado pela atual Constituição, foi 

o marco legal que instituiu a proteção do patrimônio histórico, artístico e cultural do 

país, sob os seguintes termos: 

 

Art. 1º - Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o 

conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país e cuja 

conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos 

memoráveis da história do Brasil, quer por seu exponencial valor 

arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. 

 

 Surge, assim, em 1938, o Serviço do Patrimônio Histórico e Nacional (SPHAN) 

atual IPHAN - e a criação do instrumento jurídico do tombamento – “ato administrativo 

mediante o qual o Poder Público, reconhecendo o valor cultural de determinado bem e a 

necessidade de preservá-lo, inscreve-o no Livro do Tombo respectivo, nos termos da lei 

supracitada”. 

 Convém ressaltar que o Brasil, antes da promulgação do Decreto-Lei nº25 de 

1937, foi signatário da Carta de Atenas de 1931 e do Congresso de Arquitetura Moderna 

e Internacional em 1933. Neste período, a cidade de Ouro Preto, em Minais 

Gerais,(1933) foi eleita ícone do barroco brasileiro, devido à arquitetura de suas casas e 

igrejas católicas. 
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O processo de patrimonialização dos bens nacionais deu-se a partir de1938, um 

ano após a criação do SPHAN tendo sido tombadas: 

 

292 propriedades [...] como patrimônio nacional, a maioria das quais 

são exemplos de arquitetura Católica, incluindo XVIII e século, 

marcada pelo barroco (Fonseca, 1997, p.126). Estas foram os rankings 

individuais, mesmo quando propriedade compôs uma urbano ou eram 

parte do mesmo contexto histórico, a única exceção foi o ranking das 

seis cidades históricas Estado de Minas Gerais Diamantina, Mariana, 

São João del Rei, Serro, Tiradentes e Ouro Preto
136

. (CAPONE, 2015, 

p.8) 

 

 

 O rol dos bens tombados reproduzia o universo simbólico da classe dominante. 

Embora, portadores de saberes e fazeres, de conhecimento, de experiências de vida 

próprias, os bens culturais do povo negro não foram contemplados.  

As práticas preservacionistas reproduziam o preconceito, as desigualdades 

raciais estruturantes nos diversos aspectos das relaçõesde poder. A cultura negra era tida 

como excêntrica e marginal. 

 

A coleção do Museu de Magia Negra [...] foi a única referência à 

cultura negra classificada como património nacional de 1938-1984. As 

religiões afro-brasileiras naquela época eram, em sua maioria, 

praticadas por negros, daí serem intituladas, pejorativamente demagia 

e bruxaria (Corrêa 2005). Assim, embora a idéia de nação brasileira 

fosse forjada na década de 1930, sobre a mistura de "Três raças" 

(branco, preto e indígena) componente não-branca do povo brasileiro  

os negros não foram representados em todos os bens classificadas pelo 

Decreto Legislativo nº 25, de 1937, que procurou apenas disseminar a 

ideologia nacionalista
137

. (CAPONE, 2015, p.8). 

 

  

                                                           
136 “Em 1938, um na aprés la création du SPHAN, 292 biens furent inscrits comme patrimoine national, 

dont la plupart étaient des exemples de l”architecture catholique, notamment du XVIII siècle marqués 

par le baroque (Fonseca 1997:126). Ce furent des classements individuels, même lorque les biens 

composaient um ensemble urbain ou faisaient partie d‟um même contexte historique. La seule exception 

fut le classement de six villes historiques  de l”État du São João Del Rei, Serro, Tiradentes et Ouro Preto, 

dans lesquelles la protection s”étendait non seulement à certaines constructions, mais aussi à l”ensemble 

urbain et paysager de la ville.” (CAPONE, 2015, p.8). 

137 La collection du Musée de la magie noire [...] Jusque-là seule référence à l aculture noire classée au 

patrimoine national de 1938 à 1984 associait péjorativement les religions afro-brésiliennes, qui étaient à 

c (Cette époque majoritairement pratiqueés par des noirs, à la magie et à la sorcellerie (Corrêa 2005). 

Ainsi, bien que l”idée de nation brésilienne se soit forgée, dans les annés 1930, sur le mélange des “trois 

races” (les blancs, les noirs et les indigènes), les composantes non blanches du peuple brésilien n”étaient 

pas représentés dans l”ensemble des biens classés par le décret-loi nº25 de 1937, qui visait justement à 

propager une idéologie nationaliste.”(CAPONE, 2015, p.8). 
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Na década de 1980, o Terreiro da Casa Branca localizado no Engenho Velho da 

Federação em Salvador-Bahia corria o risco de desaparecer devido aos constantes 

conflitos fundiários. Preocupados em salvaguardar o terreiro mais velho do Brasil, o 

povo-de-terreiro foi instado a apoiar-se na única legislação federal vigente à época que 

tratava da questão, o Decreto Lei nº 25/37, que até então nunca havia sido aprimorado.  

 O caso do tombamento da Casa Branca constituiu-se num drama social. 

Inúmeros atores participaram ativamente das discussões. Políticos, intelectuais, artistas, 

jornalistas, sacerdotes de religiões afro-brasileiras, monges beneditinos fizeram 

campanha, mobilizando-se em favor do reconhecimento da Casa de Axé como 

patrimônio cultural. Houve vozes contrárias, e até quem a visse com desprezo e a 

considerasse um despropósito. 

 

Carybé, Jorge Amado, PasqualinoMagnavita, Vivaldo Costa Lima, 

Ordep Serra, Pedro Agostinho, José Carlos Capinam, entre outros. 

Fizeram parte da comissão de Defesa do Terreiro da Casa Branca que 

então se instaloue lutou em prol da preservação do templo nagô 

autoridades de diversas matizes ideológicas, como os deputados 

comunistas Haroldo Lima e Fernando Santana, como também o Abade 

Dom Timóteo Amoroso Anastácio, do Mosteiro de São Bento. 

(DOURADO, 2011, p.14). 

 

O conceito de patrimônio à época era limitado à propriedade "de pedra e cal” e 

conforme o art. 1º do Decreto-Lei 25-37,o patrimônio histórico e artístico nacional é 

constituído do: 

[...] conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja 

conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos 

memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor 

arqueológico ou etnográfico, biliográfico ou artístico. 

 

Isto significava que o patrimônio nacional se restringia apenas àqueles bens 

relacionados a fatos históricos de relevância nacional ou aqueles detentores de 

excepcionais valores artísticos ou arqueológicos. 

 Os processos de tombamento, à epoca, priorizavam tão somente a materialidade 

dos bens e não abrangiam as especificidades dos terreiros de candomblé, ou seja, as 

dinâmicas dos seus rituais litúrgicos. A presença da imaterialidade versus à visão 

cartesiana, positivista e eurocêntrica dos técnicos era obstáculo ao enquadramento do 

terreiro na categoria de Patrimônio Cultural. 
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 Velho, ex-membro do Conselho do Patrimônio Histórico, Artístico e Nacional, 

relator em 1984 do tombamento do Terreiro Casa Branca, descreve no artigo 

“Patrimônio, negociação e conflito” alguns momentos vividos.Vejamos: 

 

[...] O Conselho encontrava-se bastante dividido. Vários de seus 

membros consideravam despropositado e equivocado tombar um 

pedaço de terra desprovido de construções que justificassem, por sua 

monumentalidade ou valor artístico, tal iniciativa[...] O terreiro de 

Casa Branca apresentava uma tradição de mais de 150 anos e, com 

certeza, desempenhava um importante papel na simbologia e no 

imaginário dos grupos ligados ao mundo do candomblé e aos cultos 

afro-brasileiros em geral. Do ponto de vista dessas pessoas o que 

importava era a sacralidade do terreno, o seu “axé” [...] Nesse 

episódio, a cidade de Salvador foi o lócusdo embate cuja repercussão 

atingia toda a sociedade nacional [...] Na realidade, aqui estamos nos 

defrontando com um problema que não é só brasileiro, mas que 

extrapola as nossas fronteiras, aparecendo como uma questão mundial. 

Efetivamente, é a partir da temática mais geral das sociedadesde 

massas, ligada ao desenvolvimento do capitalismo, da urbanização, da 

tecnologia, do transporte, dos meios de comunicação em geral, da 

mídia etc., que podemos compreender tais processos. Nessa realidade, 

coloca-se o desafio intelectual e político de como lidar com a memória 

social e com o patrimônio cultural. Sabemos desde Halbwachs (1976) 

a importância da organização social do espaço e dos lugares de 

memória para a construção e a dinâmica de identidades individuais e 

sociais. A destruição de referências, monumentos, casas, prédios, ruas, 

cinemas, igrejas, entre outros, tem sequências nos mapas emocionais e 

cognitivos dos habitantes de diferentes tipos de localidades (ver Lins 

de Barros 1999).(GILBERTO VELHO, 2006). 

 

 O reconhecimento de terreiros de candombléno Brasil como patrimônio cultural 

foi um processo longo.  Entre a publicação do Decreto-Lei nº25/37 e o tombamento do 

primeiro terreiro, Casa Branca (1986)
138

,transcorreram quarenta e sete anos. Entre este 

tombamento e o segundo, do terreiro Axé Opô Afonjá (1999) decorreram quinze anos. 

 Segundo Serra, “o processo de tombamento da Casa Branca enfrentou 

resistências fortes no início, mas criou um precedente poderoso e constituiu um grande 
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Foi o primeiro templo religioso não católico a ser tombado como patrimônio histórico do Brasil 

(Processo número 1.067-T-82, Inscrição número 93, Livro Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, fls. 

43, e Inscrição número 504, Livro Histórico, fls. 92. Data: 14. VIII. 1986). Este tombamento foi decidido 

em maio de 1984, em reunião do Conselho do IPHAN, e foi homologado em 27 de junho de 1986 pelo 

então Ministro da Cultura, Celso Monteiro Furtado, nos termos da Lei de número 6292, de 15 de 

dezembro de 1975, e para os efeitos do Decreto-Lei número 25, de 30 de novembro de 1937.(SERRA, 

2008) 
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avanço em termo de concepção do patrimônio cultural do Brasil”.(SERRA, 2005, 

p.194) 

 Não era comum no Brasil a expressão “patrimônio negro”, “monumento negro”. 

A negação sistemática de direitos e valores culturais dos bens de origem 

afrodescendentes prejudicou, ao longo dos anos, o reconhecimento de uma cultura 

tradicional, plural e diversa. (SERRA, 2005, p.194). 

 Como agravantes, o Estado da Bahia e o Município de Salvador, também, não 

possuíam instrumentos legais específicos de proteção aos bens culturais, o que 

impossibilitou a salvaguarda desses bens. 

 A Constituição Federativa do Brasil de 1988 procurou, definitivamente, reparar 

essa lacuna ao estabelecer no seu art. 215, § 1º: “O Estado protegerá as manifestações 

das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes 

do processo civilizatório nacional”. 

  Além da garantia de proteção, a Carta Magna de 1988, em seu art. 216, elencou 

os bens de natureza material e imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro. 

Vejamos: 

Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material 

e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 

referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 

formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: I - as formas 

de expressão; II - os modos de criar, fazer e viver; III - as criações 

científicas, artísticas e tecnológicas; IV - as obras, objetos, 

documentos, edificações e demais espaços destinados às 

manifestações artístico-culturais; V - os conjuntos urbanos e sítios de 

valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 

ecológico e científico. 

 

 Com a finalidade de regulamentar o que preceitua o art. 216 da Carta Magna, foi 

sancionado o Decreto nº3551/2000, mais conhecido como Lei do Patrimônio Imaterial. 

Esta legislação instituiu o Registro dos Bens Culturais de Natureza Imaterial, ou seja, de 

bens intangíveis – que não podem ser tocados, mas que possuem importância cultural, 

pois são percebidos e sentidos por significativa parcela da sociedade.  

 O Estado e o Município, para atender à competência que a Constituição Federal 

lhes outorgou, sancionaram leis de tutela ao patrimônio cultural. 

 Os tempos mudaram, o Brasil é hoje detentor de uma legislação avançada 

referente à salvaguarda do patrimônio cultural afro-brasileiro nas três esferas de poder: 

Federal, Estadual e Municipal. É modelo para o mundo, ao ponto de cidades do outro 
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lado do Atlântico terem vindo beber na nossa fonte, a exemplo do sumo sacerdote de 

Xangô no mundo, proveniente da Cidade de Oyó na Nigéria, berço da civilização 

Yorubá, terra de Xangô. 

 Mas o drama continua. O lócus do embate, como diria Gilberto Velho,  agora é a 

Pedra de Xangô. Temos muitas leis. A questão que enfrentamos é como trazê-las do 

mundo abstrato para o mundo concreto. 

  Os avanços não foram gratuitos e sua implementação também não será.  

Penteado, no artigo “Entre vozes, enigmas e olhares: o processo patrimonial do jongo e 

a “nação brasileira””, para explicar esse fenômeno, buscou em Marilena Chauí o 

conceito de  semióforo em termos de mito fundador: 

 

Semiophoros, palavra grega composta de duas outras: semeion „sinal‟ 

ou „signo‟, e phoros, „trazer para frente‟, „expor‟, „carregar‟, „brotar‟ e 

„pegar‟ (no sentido que em português, dizemos que uma planta 

„pegou‟, isto é, refere-se à fecundidade de alguma coisa. Um semeioné 

um sinal distintivo que diferencia uma coisa da outra [...] (CHAUÍ, 

2000, p. 11), cuja definição seria, dentre outras, um signo vindo do 

passado, carregando uma significação com conseqüências presentes e 

futuras para os homens; um signo trazido à frente ou empunhado para 

indicar algo, cujo valor é medido por sua força simbólica. 

(PENTEADO [2015], p.4). 

 

Penteado ([2015], p.4) diz que o jongo vingou enquanto sinal distintivo de 

brasilidade e elenca dois pressupostos.  

 

A elegibilidade dos patrimônios culturais não é resultante de um 

trabalho de garimpagem sobre elementos genuínos e autênticos da 

nação que estariam no anonimato à espera de serem descobertos e 

salvaguardados, mas sim o resultado de um processo de mobilização 

que envolve diversos atores sociais, cuja atuação é marcada por 

disputas, em que se desenham alianças e conflitos, revisão de valores 

morais e apelos conceituais; o de que a escolha deste ou aquele 

patrimônio cultural não é garantida por um conjunto aberto de 

alternativas, mas sim por um conjunto prévio de elementos 

historicamente dados, que façam sentido no presente vivido. 

(PENTEADO [2015], p.4). 

 

 

 

 Penteado comenta que a noção de brasilidade está muito longe de ser aquela 

defendida por românticos e folcloristas. Numa linguagem metafórica, a noção deve ser 

empregada como „campo de batalha‟, isto, é para o enquadramento do bem como 
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patrimônio cultural, uma infinidade de ações e discursos, não necessariamente 

consensuais são travados. (PENTEADO [2015], p.4). 

 Ele exemplifica que a salvaguarda do Jongo no Livro de Registro das Formas de 

Expressão, volume primeiro do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN) deu-se em 15 de dezembro de 2005. Não obstante, os tempos tenham sido 

outros, numa época muito diferente da em que ocorreu o tombamento do terreiro da 

Casa Branca (1984), as dificuldades continuam e as leis vigentes não garantem o 

reconhecimento. 

 Desde 2005, com respaldo nas legislações em vigor, o Povo de Terreiro percorre 

os institutos de proteção cultural nas esferas dos três poderes (IPHAN, IPAC e FGM) a 

fim de realizar o tombamento do monumento sagrado Pedra de Xangô. 

 Observa-se que, no âmbito das políticas e ações governamentais, o arcabouço 

jurídico que respalda a tutela dos bens culturais materiais e imateriais não é 

efetivamente posto em prática. A sua aplicação tem sido feita de forma fragmentada e 

desarticulada. Os órgãos públicos e os gestores responsáveis pela salvaguarda do 

patrimônio cultural, pela promoção da igualdade racial e pelo planejamento urbano, pela 

proteção do meio ambiente não dialogam entre si. Quando atuam, atuam de forma 

fragmentada, dificultando a transversalidade das políticas públicas.  

 No campo da batalha em defesa da Pedra de Xangô, muitos foram os enigmas, 

os olhares e as vozes, e no “Seminário Pedra de Xangô: território sagrado
139

” 

organizado pela FGM com o apoio das comunidades, como forma de estruturar e iniciar 

o debate sobre o tombamento da Pedra de Xangô na esfera municipal, tivemos 

oportunidade de ouvir algumas delas: 

 Lima, antropólogo, na plateia: 

 

Enquanto nós não construirmos uma pauta, uma agenda nossa do 

movimento negro. Porque candomblé é movimento negro. É a 

primeira organização eficaz do povo negro na diáspora. Enquanto nós 
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Em 29 de fevereiro de 2014, a Prefeitura Municipal de Salvador publicou a Lei nº8550/2014 que 

“Institui normas de proteção e estímulo à preservação do Patrimônio Cultural do Município de Salvador e 

dá outras providências.” Esta lei é fruto de uma luta de 30 anos do povo da cidade de Salvador.Tão logo 

ela foi publicada, a Associação Pássaros das Águas e a AFA requereram o tombamento da Pedra de 

Xangô perante a Fundação Gregório de Matos. Em reunião com o presidente da FGM, o mesmo sugeriu a 

realização de um seminário no sentido de mostrar para a cidade a importância da Pedra de Xangô e 

sensibilizar a sociedade para caminhar junto nessa luta. Promoção e realização do evento: Prefeitura 

Municipal de Salvador.   Comissão executiva: Maria Alice Pereira da Silva e Associação Pássaros das 

Águas. Apoio: Associação Beneficente Social, Cultural e Religiosa Deusa Vó Nan, Conselho Municipal 

de Desenvolvimento das Comunidades Negras - CMCN e outros.   
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não pensarmos que temos uma agenda e que temos que nessa agenda 

estar atentos para os profetas que batem a nossa porta [...] Porque nós 

sabemos quem realmente estar do nosso lado, sem interesse pessoal. 

Xangô está na terra Kawô Kabieci lê. Eu sou filho de Xangô e onde eu 

vou eu brigo por Xangô [...] Então agente tem que trazer essa 

memória histórica da Bahia, para dizer a vocês a gente tem que fazer a 

justiça de Xangô
140

.  

 

 

 Na entrevista concedida a TV Câmara da Cidade, o arquiteto Fábio Macedo 

Velame fez breve histórico sobre o conteúdo da sua palestra “Territórios de Candomblé. 

Entre o visível e o invisível na Cidade de Salvador.” Falou que abordouoprocesso de 

intervenção e crescimento urbano na cidade a partir da década de 1970, incluindo a 

construção das avenidas de vales, a redução substancial das áreas verdes de uso coletivo 

das comunidades tradicionais e a necessidade de sua preservação. Eis um trecho da 

referida entrevista: 

As áreas de proteção ambiental da cidade de Salvador devem ter uma 

conotação também étnico-cultural. Porque não podem ser entendida 

apenas como área de proteção ambiental, mas também, 

principalmente, como espaços de sobrevivência litúrgica de todo um 

saber de mais de 1400 terreiros da cidade de Salvador. Na realidade, a 

biblioteca dos terreirossão as áreas verdes,as matas, as folhas, as ervas 

são os livros do conhecimento dessas comunidades. Na medida 

queessesáreas dos terreiros perdem áreas  verdes dentro das suas 

cercanias, dentro dos seus territórios,  passam a utilizar os espaços 

públicos  de praças, dos parques, dos terrenos baldios, avenidas de 

vale, canteiros. Esses espaços são fundamentais na lógica de Salvador 

para a preservação desse patrimônio que é uma das características e 

peculiaridades da cidade
141

.    

 

Pinheiro, coordenador da SIOBÁ, na palestra“A importância do meio ambiente 

para o candomblé” inicia seu discurso com o comentário a seguir: 

 

Nós sabemos que o Estado é laico. A necessidade do Estado, do 

Município de quem ter que ser tombado, preservado, protegido. Tem 

que ser mantido com todo o nível de manutenção necessária [...] As 

coisas que pertencem ao povo de candomblé é um pouco 

incompreendida, porque não se tem um diálogo fácil para entender o 

significado de símbolos como aquela Pedra de Xangô. Nós sabemos 

que o Estado tem obrigação para diversas coisas. Nós sabemos que o 

Estado é laico, mas todo o tipo de desrespeito, de injúria, de 
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Entrevista concedida pelo antropólogo Fábio Lima a TV Câmara da Cidade em 2014 no seminário 

Pedra de Xangô: território sagrado. 
141

Entrevista concedida pelo arquiteto Fábio Macedo Velame a TV Câmara da Cidade em 2014 no 

seminário Pedra de Xangô: território sagrado. 
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perseguição o povo de candomblé sofre e se nós não fossemos unidos, 

nós não estaríamos aqui cuidando da Pedra de Xangô.
142

 

 

Para a TV Câmara da Cidade, Pinheiro deu a seguinte entrevista: 

 

Na minha palestra eu disse que: os poderes públicos pelo tempo que 

lutamos, pelo tempo que denunciamos essa necessidade de atenção e 

preservação não só da pedra de Xangô, mas de dezenas de espaços 

sagrados pra nós, eles não tem dúvida dessa necessidade e não tem 

dúvida dessa importância, mas eu na minha palestra falei e é o que eu 

penso, é o que observo, que infelizmente não se tem ainda homens, 

gestores nesses espaços públicos de decisão, que tenham necessidade 

pelo menos, mas para ter sensibilidade, precisa respeitar e a gente 

Braprecisa respeitar também levando em consideração a história. Seria 

fácil respeitar e levar em consideração a história, ta tudo muito 

evidente da necessidade comum porque a gente vê reformar igrejas 

católicas e outros espaços sagrados de outras religiões que é real, tem 

que ser, porque não a nossa. Então a nossa queixa, o nosso lamento, é 

justamente porque estamos lutando por algo que seria desnecessário, 

se os homens que se colocam a disposição para administrar a cidade, 

de administrar o Estado visse isso como uma coisa natural. É parte da 

civilização. É parte do contexto social. É a história da Bahia, do 

Brasil. Então não precisaríamos ficar fazendo essas movimentações, 

criando esse evento, esses momentos de reivindicação, de contestação, 

porque é claro, é simples. É lamentável, mas precisamos fazer ainda 

algumas exigências e precisamos lutar politicamente, também.
143

 

 

 Profª Jassilene Nascimento, na palestra “Pedra de Xangô: conhecer para 

preservar”, assim se pronunciou: 

 

Eu tenho certeza que estamos chovendo no molhado. “Pedra de 

Xangô: Conhecer para preservar.” A maioria dessa plateia é Ekede, 

Iyá, Ogan, Tata nós sabemos a nossa responsabilidade com a pedra. 

Agora nós extrapolamos, os representantes do Estado, os 

representantes do Município, o vereador que está ali sentado, a todas 

as representações que aqui estão, a vice-prefeita, a Pedra de Xangô 

nós conhecemos, nós preservamos. Agora, nós dessa religião exigimos 

o direito da preservação estatizada. A obrigação do Estado de cuidar, 

de preservar porque o resto nós já fazemos [...] Ninguém pega um 

terço da religião católica e joga em qualquer lugar e suja. Então é com 

essa forma, com esse respeito que queremos a preservação da Pedra de 

Xangô [...] Nós precisamos assegurar o nosso local. Tenham a 
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Trecho da palestra proferida pelo coordenador da SIOBÀ Walter Ruy Pinheiro em 2014 no seminário 

Pedra de Xangô: território sagrado. Audiovisual, colorido,120 min. Acervo: Maria Alice Silva. 
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Entrevista concedida pelo coordenador da SIOBÁ Walter Ruy Pinheiro a TV Câmara da Cidade em 

2014 no seminário Pedra de Xangô: território sagrado. 
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responsabilidade de preservação da Pedra extrapolando o redor da 

Pedra com todo o direito que o nosso povo tem [...]
144

 

 

 

 Everaldo Duarte, economista, agbagigan do Terreiro do Bogum ao ser 

entrevistado pela TV Câmara na Cidade, sobre a palestra proferida, fez o seguinte 

relato: 

Terreiros que existiam no Engenho Velho da Federação e muitos 

santuários que existem, mas não tem a mesma eficácia, a mesma 

eficiência, o mesmo mistério. Veja bem a Lagoa do Abaeté 

praticamente não se tem mais nenhuma condição de frequentar para 

fazer um ritual porque não há segurança. A Cachoeira de São 

Bartolomeu, no Parque São Bartolomeu,também não tem nenhuma 

condição de se fazer um ritual porque não tem condições de segurança 

e limpeza. Algumas encruzilhadas que existiam em Salvador, hoje 

foram todas totalmente destruídas com os novos projetos urbanísticos. 

Já existem viadutos, passarelas e um monte de coisas que inutilizaram 

os aspectos físicos e sagrados das encruzilhadas, a do Retiro, a do 

Aeroporto e muitas outras. Assim, a grosso modo, posso citar as mais 

importantes. Existem outras que eu nem alcancei.
145

 

 

 Sueli Conceição, bióloga, na palestra “Desenvolvimento na contramão das 

tradições das comunidades de terreiros” fez a seguinte abordagem: 

 

O desenvolvimento urbano provoca uma mudança litúrgica espacial 

das religiões. Esse desenvolvimento é um desenvolvimento 

insustentável para as comunidades tradicionais e não tradicionais. Um 

modelo que foi criado, imposto para atender uma demanda do 

capitalismo, pensando no processo da revolução industrial onde foram 

instituídos novas tecnologias para desenvolver trabalhos na terra e 

esses indivíduos que já trabalhavam na terra eram excluídos e em 

contrapartida essas inovações não se preocupavam em qualificar os 

verdadeiros donos da terra, os verdadeiros donos dos espaços para 

serem inseridos nesse novo processo, nessa nova demanda. Não houve 

preocupação com aquilo que foi encontrado, [...] Se faz necessário 

unir forças, fazer um novo movimento de salvaguarda desses 

patrimônios imateriais [...] Quando se tira uma árvore dentro de um 

espaço de terreiro este espaço está sofrendo um impacto negativo uma 

açãopredatória.  [...] O projeto é perfeito só para um lado [...] a gente 

tem que ficar, se der, se puder, se houver condições a gente encaixa. 

Mas, aí eu fico feliz porque nós temos a política de comunidades 
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Trecho da palestra proferida pela professora Jassilene Nascimento em 2014 no seminário Pedra de 

Xangô: território sagrado. Audiovisual, colorido, 120 min. Acervo: Maria Alice Silva 
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Entrevista concedida pelo economista, agbagigan do Terreiro do BogumEveraldo Duarte a TV Câmara 

da Cidade em 2014 no seminário Pedra de Xangô: território sagrado. 
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tradicionais, Lei 6.040 de 2007 e essa política tem vários pontosque 

nós enquanto religiosos, como sociedade civil podemos reivindicar 

junto ao poder público, ao ministério a resolução, a implantação 

efetiva daquilo que está naquela lei, inclusive a salvaguarda dos 

recursos naturais [...] Temos um instrumento importante, que muitos 

não conhecem, mas que precisa se apropriar, não se vestir com as 

armas de Jorge, mas pegar o oxê de Xangô e partir para guerra.
146

 

 

 

 A falta de coesão nas ações governamentais tem aumentado a vulnerabilidade,e 

o risco do desaparecimento da Pedra de Xangô. A todo instante sofre com crescentes 

intervenções e conflitos ambientais e fundiários oriundos da ocupação desordenada do 

uso do solo. Além disso, tais fatos poderão comprometero futuro tombamento da área. 

 O patrimônio é uma construção social, política, econômica que requer a 

participação de todos.  A atuação isolada dos atores, ou entes federativos não é 

suficiente para atender à complexidade do problema. Faz-se necessário que os órgãos 

revejam as metodologias aplicadas a fim de dirimir as sobreposições e as crescentes 

situações de conflito.  

 

Uma questão fundamental é que as normas e as práticas de 

preservação de cidades históricas, como de bairros envolvidos com 

problemas mais complexos de tombamento, não se organizam de 

modo integrado com o planejamento urbano. Constituem-se como 

processos de trabalhos independentes, elaborados separadamente e 

poucas vezes harmonizados significativamente a posteriori. 

Descompasso semelhante ocorre entre os serviços de fiscalização para 

o cumprimento das normas. Responsáveis pela preservação do 

patrimônio cultural, consciente ou inconscientemente, interferem 

diretamente nas diretrizes de planejamento urbano, sem delegação 

para isso e, reciprocamente, planejadores urbanos passam 

simbolicamente seus tratores sobre os bens culturais, quando não o 

fazem campo materialmente, igualmente, sem atribuição para isso. 

(REIS, 2011, p.123) 

 

 O seminário “Pedra de Xangô: território sagrado” (figura 107) foi uma 

iniciativa, uma ação conjunta da FGM, Comunidades de Terreiros da cidade de 

Salvador e de membros do mundo acadêmico: FAUFBA, UNEB e UESC. 
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Trecho da palestra proferida pela bióloga Sueli Conceição em 2014 no seminário Pedra de Xangô: 

território sagrado. Audiovisual, colorido,120 min. Acervo: Maria Alice Silva. 
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Figura 107: Seminário Pedra de Xangô: território sagrado 

 

Acervo: Maria Alice Silva, 2014. 

 

O processo de tombamento municipal da Pedra de Xangô, desde o início, conta 

com a participação ativa da comunidade (figura 108) e está em total harmonia com o 

mais recente preceito do IPHAN – Portaria nº194, de 18 de maio de 2016, que 

estabelece Diretrizes e Princípios para a preservação e a salvaguarda, identificação, 

reconhecimento, conservação, apoio e fomento de bens culturais relacionadas aos povos 

e comunidades tradicionais de matriz afro-brasileira.  
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Figura 108: Seminário Pedra de Xangô: território sagrado 

 

Acervo: Maria Alice Silva, 2014. 

 

 A referida portaria estabelece que, ao iniciar qualquer atividade envolvendo 

povos e comunidades tradicionais de matriz africana, devem ser realizadas ações de 

mobilização social com a comunidade e que esse diálogo deve ser continuado não se 

detendo aos momentos iniciais do processo, mas em todas as etapas desenvolvidas, de 

forma a garantir o protagonismo da comunidade. (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 

ISSN 1677-7042, nº96, p.11)A criação da Apa Municipal Assis Valente e do Parque em 

Rede Pedra de Xangô são frutos da ação política dos movimentos sociais, notadamente, 

das comunidades de terreiros. 
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6.3 A VISITA DO ALAFIN DE OYÓ 

Os ensinamentos ancestrais africanos devem estar na base 

epistemológica de todo e qualquer pesquisador que pretenda estudar a 

história e a cultura afro-brasileira. Pois, como afirma Oliveira, “A 

ancestralidade é como um tecido produzido no tear africano: na trama 

do tear está o horizonte do espaço; na urdina do tecido está o tempo. 

Entrelaçando os fios do tempo e do espaço cria-se o tecido do mundo 

que articula a trama e a urdidura da existência”. (Narcimária Luz,) 

  

28 de julho de 2014,  Salvador – Bahia – Brasil, a casa da Justiça - salão nobre 

do Fórum Ruy Barbosa abriu as suas portas com pompas e honras para receber o Sumo 

Sacerdote – representante de Xangô no mundo, Sua Alteza – o Alaafin (rei) de Oyó – 

Lamidi Olaywola Adeyemi III. Estamos a falar do 1° Seminário para Preservação do 

Patrimônio Cultural Compartilhado entre o Brasil e a Nigéria
147

 (ANEXO N). 

O Alaafin (rei) de Oyó – Lamidi Olaywola Adeyemi III “é um rei tradicional. 

Além de ser considerado o descendente direto de Odudua, o fundador e o primeiro 

ancestral dos iorubas no mito da criação do mundo, tem também um papel cultural e 

espiritual por ser considerado o herdeiro da coroa do rei Xangô”. (SANTOS, 2016, p. 

96) 

O evento contou com o apoio dos cinco terreiros de tradição nagô, tombados 

como patrimônio nacional - o Ilê Àsé Iyá Nassó Oká (Casa Branca do Engenho Velho), 

Ilê Àsé Opo Afonjá, Ilê Iyá Omi Àsé Iyamassé (Terreiro do Gantois), IlêMaroialaji 

(Terreiro Alaketu) e Ilê Osùmàré Arákà Àsé Ogodó (Casa de Oxumarê) – além da 

parceria com o Ministério da Cultura – MINC – IPHAN e o Governo do Estado da 

Bahia. 

Yalorixás, Babalorixás, Mametos, Tatas, Ebomis, Ekedes, Ogans, Abiãs, 

ministro de estado, governador da Bahia, representante do poder executivo municipal, a 

mais alta corte da justiça, acadêmicos estudantes, militantes, profissionais liberais(figura 

109) compareceram a solenidade 

 

 

 

 

                                                           
147

Este sub-capítulo é uma versão ampliada do artigo “Nas trilhas de Xangô: caminho de volta – tradição” 

apresentado no Seminário internacional acolhendo as línguas afrivanas – SIALA  - 22 a 26 de setembro 

de 2014 – UNEB. 
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Figura 109 – Seminário Brasil-Nigéria: território sagrado 

 

Foto: Juscelino Pacheco. Acervo: Maria Alice Silva, 2014. 

 

O clima era de congraçamento.Com grande emoção, o público aguardava a 

chegada do Alaafin Adeyemi III (figura 110) e calorosamente saudaram o rei "Kawó-

Kabiyèsílé, ("Venham ver o Rei descer sobre a Terra”) 

 

Figura 110: Seminário Brasil-Nigéria: território sagrado 

 
 

Foto: Juscelino Pacheco. Acervo: Maria Alice Silva, 2014. 
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O lugar escolhido para realização da cerimônia foi simbólico: o Fórum Ruy 

Barbosa -Casa da Justiça (figura 111),   porque o orixá Xangô é, sobretudo, Justiça.  

 

 Figura 111: Chegada do Alaafin de Oyó ao Forum Ruy Barbosa 

 

Foto: Juscelino Pacheco. Acervo: Maria Alice Silva, 2014. 

 

O discurso do Alaafin de Oyó pautou-se na ameaça de perecimento das tradições 

da cultura yorubá. Eis abaixo trechos das falas do rei. 

 

Eu trago a esperança e os melhores desejos de nossos ancestrais do 

outro lado do oceano para você nesta ocasião  especial em que eu 

tenho assegurado suas bênçãos  para todos nós que  tem descoberto 

que vale a pena honrar suas memórias aqui no Brasil. Eu igualmente 

agradeço meus antepassados e antecessores e tradicional trono de Oyo 

por fazer desta reunião uma realidade apesar de todas as dificuldades. 

Deixe-me também parabenizar os guardiões dos segredos e zeladores 

do nosso misticismo, os lideres  dos candomblés de yoruba originados 

aqui na Bahia. Eu reconheço e elogio sua coragem, devoção de grande 

interesse em preservar a propriedade intelectual  e a fundação do 

sistema de conhecimento apesar condenação orquestrada de sua 

relevância. Do seu jeito especial vocês têm preservado para a 

prosperidade, o dom divino que é certamente a alquimia da paz 

mundial, harmonia e compreensão. Vocês serão verdadeiramente o 

orgulho de seus ancestrais de Oyo. Eu saudo todos os baianos e  

brasileiros, representados aqui pelo Governador da Bahia e do 

Governo Federal, as pessoas que carregam nas suas veias a força, a 
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riqueza do sangue Africano que tem recusado ser poluído ou diluído 

por muitos anos de contato com o mundo de fora, Eu agradeço a vocês 

por manterem a pureza de suas raças e por preservar a singularidade 

da identidade Yoruba.Este programa organizado pela comunidade do 

candomblé da Bahia e o governo brasileiro atesta a importância do 

compartilhamento do legado cultural do Brasil e demostra o 

comprometimento do governo brasileiro na promoção do essencial 

legado sócio-cultural Africano Yoruba. Em nome de todas as pessoas 

de Yorubá e seus descendentes da comunidade negra diáspora, neste 

ato venho expressar meus agradecimentos ao governo brasileiro por 

apoiar esta significante iniciativa da preservação do patrimônio 

cultural que nós compartilhamos, especialmente a cultura e tradição de 

Sango [...] Todos vocês já estão cientes, que a fundação da religião da 

tradição Yorubá e sua cultura estão presentemente sob graves ameaças 

impostas por crenças religiosas. As condições socioeconômicas da 

África, a criação de uma política econômica neoliberal tem dado 

continuidade ao empobrecimento de muitos Estados Africanos. Eles 

estão, portanto, alimentando a fé para pregar o evangelho da 

prosperidade individual e bem estar na terra. Eles abandonaram o 

evangelho anterior de recusas terrenas para aproveitar o paraíso. Por 

esta abordagem, eles estão engordando dezenas de africanos, ao 

encorajá-los a desrespeitar, desonrar e abandonar qualquer africano.A 

fé das religiões africanas está sendo demonizada e descartada na 

medida em que alguns africanos equivocados abandonaram o nome de 

suas famílias em preferência a nomes sem rumo das suas origens. Este 

perigo é eminente e já está destruindo a personalidade africana e sua 

confiança. É comum em alguns lugares na África a prática da 

blasfêmia, difamação da religião africana pelas sociedades 

subdesenvolvidas. A colonização europeia na África era de fato o 

projeto cultural. As culturas homogêneas da Europa atualmente 

previam a destruição de outras culturas e impuseram suas próprias 

culturas e valores nas pessoas para perpetuar a relação de 

desigualdade e iniquidade.Porém, apesar dos ataques, as culturas 

africanas têm demonstrado sua resiliência apesar dos problemas e 

confusões do mundo. A cultura Yorubá está hoje se espalhando e 

atraindo muito mais estudos. Tem sido dito que Yorubá é o melhor 

estudo da civilização africana e tem atraído a atenção de um grande 

número de estudantes, liderando um número impressionante de 

publicações. Agradeço a Sango, Arabambi, OlukosoOkoOya por estar 

vivendo de acordo com o atributo de fazer justiça. Ele não permite que 

nossos inimigos roubem nossas vidas ou destruam nossa raça. Ele tem 

nos dado suporte continuamente aos nossos esforços para nossos 

filhos e filhas e especialmente promovendo e preservando aspectos 

relevantes de nossa cultura [...] Oyó ainda hospeda numerosos templos 

e santuários, componentes de historia de família, palácios, mercados e 

até uma floresta virgem. Muitos destes monumentos eram peças 

construídas com material de construção tradicional, e construídos sob 

a supervisão de um profissional mestre em construção e artesanato. 

No entanto, infelizmente, é preocupante que muitos destas edificações 

estão em condições precárias, sem manutenção. Eu quero aproveitar 

esta oportunidade para fazer um apelo ao governo brasileiro e para 

todos aqueles que estão conectados com Sango e a cultura Yorubá 

para um esforço de suporte de preservação dos monumentos culturais 

nossa herança por: apoiar a candidatura para que a cidade de Oyó 
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integre a lista de patrimônio mundial da humanidade pela UNESCO, 

conduzir pesquisas acadêmicas para estudo e mapeamento de todos os 

bens do patrimônio cultural de Oyó; promover e apoiar o uso de novas 

tecnologias para a educação; promover o gerenciamento da herança e 

encorajar e facilitar os brasileiros a visitar e estudar as tradições de 

Oyó. Por outro lado, apesar das louváveis realizações do povo de Asé 

no Brasil, a discriminação racial e religiosa ainda compromete esta 

rica cultura. Há uma necessidade de um maior empenho dos governos 

brasileiros e nigerianos em promover e permitir que as religiões 

Africanas resistam e atendam às necessidades dos africanos em um 

mundo globalizado. Nossa religião é um patrimônio cultural de valor 

inestimável.  (ADEYEMI III, 2014. Tradução nossa)148 (ANEXO 

II). 
 

 

A visita do Alafin de Oyó a Salvador-Bahia é resultado de viagem ao continente 

africano do Prof. Dr. Fábio Lima, quando participou da Conferência em Oyó na Nigéria, 

em 14 de outubro de 2013, sobre a „Tradição e permanência do culto de Xangô na 

Bahia.  

Os conflitos étnicos, territoriais e, sobretudo, ocrescimento expressivo de outros 

credos religiosos, a exemplo do islamismo, do cristianismo e do neo-pentencostalismo 

motivaram o Alaafin Adeyemi III - líder religioso e político da Nigéria - a solicitar a 

UNESCO o tombamento da cidade de Oyó – reino mítico do orixá Xangô como 

patrimônio da humanidade, sob o argumento de que a religião tradicional africana 

encontra-se sob a ameaça de extinção.    

 Com a finalidade de preencher os requisitos exigidos pela organização 

internacional, se fez necessário demonstrar a importância da cultura yorubá, 

notadamente do culto ao Orixá Xangô na África e em outros lugares onde se deu a 

diáspora negra, a exemplo de Cuba, Haiti, Caribe, Brasil etc.  

Daí a iniciativa do sumo sacerdote de incumbir o Prof. Dr. Fábio Lima de 

entregar ao governador do Estado da Bahia uma carta, solicitando apoio institucional 

para a inclusão da cidade de Oyó na lista do patrimônio da humanidade. 

A carta chegou às mãos do então governador em uma solenidade realizada pela 

Secretaria de Promoção da Igualdade, o que culminou com a realização do 1° Seminário 

para Preservação do Patrimônio Cultural Compartilhado entre o Brasil e a Nigéria. O 

evento teve como finalidade propiciar um diálogo entre os gestores governamentais 

brasileiros e nigerianos sobre políticas públicas de preservação e salvaguarda do 

patrimônio cultural compartilhado pelos dois países. 

                                                           
148

 Em anexo na integra o texto original do discurso do Alaafin de Oyó. 



 

257 

 

 

 

Nessa mesma época, o Município de Salvador, através da Fundação Gregório de 

Matos, em parceria com as comunidades de terreiros, organizava o Seminário Pedra de 

Xangô: território sagrado” cujo objetivo era mostrar à sociedade a importância da pedra 

enquanto elemento de resistência cultural aglutinador da teia de terreiros de Cajazeiras e 

adjacências, bem como estudar as estratégias possíveis de intervenção na área para a 

preservação do monumento. 

A estadia do sumo sacerdote deu-se de 27 a 31 de agosto de 2014 e o seminário 

“Pedra de Xangô: território sagrado” estava previsto para o dia 06 de agosto do mesmo 

ano. A expectativa foi muito grande. Quando o povo de terreiro se preparava para 

mostrar à sociedade soteropolitana a existência e importância da Pedra de Xangô, 

enquanto patrimônio cultural afro-brasileiro, eis que chega o representante de Xangô no 

mundo. 

 Oportuna a presença do rei na cidade quando se discutiam, nas esferas federal, 

municipal e estadual, o pedido de salvaguarda, preservação e tombamento da Pedra de 

Xangô. 

Ao solicitar apoio e ajuda ao governo brasileiro para a preservação dos 

monumentos culturais da cidade de Oyó, bem como a sua inclusão na lista de 

patrimônio mundial da humanidade pela UNESCO, o Alaafin não imaginava que, aqui 

em Salvador, seus irmãos da diáspora estavam também a pedir socorro. A presença 

deste grande rei legitimou a demanda das comunidades de terreiros soteropolitanas. 

 

A África é o continente mais importante no suporte e na 

manutenção da estruturação do mundo nos últimos cinco 

séculos, particularmente na formação do Novo Mundo. O Brasil 

é a unidade política contemporânea que registra as maiores 

estatísticas de importação forçada ao longo dos séculos XVI a 

XIX. Dessa forma, o território africano é um componente 

fundamental para uma compreensão mais apurada das questões 

que envolvem o papel da população de ascendência africana na 

sociedade brasileira e não pode deixar de ser entendido como 

um espaço produzido pelas relações sociais ao longo da sua 

evolução histórica, suas desigualdades, contradições e 

apropriação que as sociedades fizeram, e ainda o fazem, dos 

recursos da natureza, das referências tecnológicas e matrizes 

culturais. (ANJOS, 2009, p.19) 
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As fotos de números 112 a 123 demonstram a visita do Alaafin de Oyó à Casa 

Branca do Engenho Velho da Federação – o Ilê Iyá Nassô Oká, primeiro terreiro 

tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).  

As fotos de números 124 a 135 revelam a visita do Alaafin de Oyó ao Ilê Axé 

Opô Afonjá (1910), segundo terreiro tombado como monumento negro pelo IPHAN. As 

imagens mostram: as festas oferecidas ao sumo sacerdote quando da sua apresentação à 

comunidade; a capacidade do povo-de-santo de criar, de erigir, de salvaguardar  lugares 

afro-brasileiros, a exemplo dos terreiros tradicionais,  através dos  rituais  e da  força 

irradiadora dos fluxos de axé.  

 O Povo de Terreiro acompanhou a estadia do sumo sacerdote com profunda 

alegria manifestada nos seus semblantes, nos seus olhares. Uma nova história estava a 

ser tecida. O Alaafin de Oyó e sua comitiva vindos da África - Nigéria - no terreiro Casa 

Branca, no Ilê Axé Opô Afonjá, diante da Pedra de Xangô, rememoraram o seu passado, 

vivendo opresente e construindo o futuro. 

A Casa Branca do Engenho Velho da Federação – o Ilê Iyá Nassô Oká
149

e o 

Centro Cruz Santa do Axé Opô Afonjá - Ilê Axé Opô Afonjá muito contribuíram para a 

implantação da cultura africana no Brasil. 

Lima (2010, p. 275) faz “um comentário de ordem etno-histórica e lingüística à 

atribuição da origem africana de Queto, à Ia Nassô, uma das três supostas fundadoras do 

terreiro” Ilê Iyá Nassô Oká, também, chamado Casa Branca do Engenho Velho da 

Federação.  Vejamos: 

 

Iá Nassô não é um nome próprio ioruba, antes um título, um oiê que se 

atribui às pessoas para determinar ou modificar o seu status na 

estratificação social do grupo a que pertencem. No caso, IáNassô é um 

título altamente honorífico, privativo da corte do Alafin de Oió, isto é, 

do rei de todos os iorubás. O título corresponde a funções religiosas 

específicas e da maior significação na cultura dos iorubas. É a Iya 

Naso (Iá Nassô) quem, em Oió, a capital da nação política dos 

iorubas, encarrega-se do culto de Xangô, a principal divindade dos 

iorubas e o orixá pessoal do rei. Cabe a IáNassô cuidar do santuário 

                                                           
149

“Nascido da iniciativa de negros iorubás que se reuniam numa irmandade religiosa na igreja da 

Barroquinha, em Salvador, o primeiro templo iorubá da Bahia foi, emblematicamente, dedicado a Xangô. 

Seus ritos, que em grande parte reproduziam a prática ritualística de Oió, acabaram por moldar a religião 

que viria a se constituir no candomblé, e cuja estruturação hierárquica sacerdotal em grande parte 

reconstituía simbolicamente a organização da corte de Oió, isto é, a corte de Xangô [...](PRANDI; 

VALLADO [2015?]). 
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privado do Alafin; realizar todas as cerimônias propiciatórias do culto, 

os sacrifícios, as oferendas, “zelar”, enfim, pelo santo do rei. (LIMA, 

2010, p.276) 

 

Continua Lima (2010, p.276): 

 

Na Bahia do século XIX, povoada dos iorubas de vária origem, 

inclusive de Oió, ninguém usaria o título de IáNassô se não tivesse 

autorizado a fazê-lo [...] o nome corresponde a uma função 

extremamente importante e por demais conhecida entre os iorubás. 

Poder-se-ia então afirmar que, se alguém se chamava,na Bahia do 

começo do século passado, Iá Nassô, essa pessoa certamente teria sido 

uma sacerdotisa de Xangô na antiga cidade de Oió [...] 

 

O terreiro Ilê Axé Opô Afonjá é descendente do terreiro Casa Branca. “Com o 

sentido de reforçar a ideia do terreiro [...] como sucedâneo da África distante, para 

legitimar suas estruturas de mando e valorizar sua origem, cargos de tradição são 

recuperados e adaptados com certa liberdade pelos dirigentes brasileiros” (PRANDI; 

VALLADO [2014?]). Assim, em 1937, Eugênia Ana dos Santos – mãe Aninha, 

primeira sacerdotisa da casa, como apoio do babalaô Martiniano do Bonfim instituiu o 

grupo “Obás de Xangô”, também conhecido como “Ministros de Xangô”. 

Ao entronizar os 12 Obás de Xangô, mãe Aninha, instituiu com esse ato “o 

núcleo básico de suporte espiritual” do Ilê Axé Opô Afonjá. “Aos Obás caberia também 

zelar pelo culto de Xangô, como os antigos ministros de Xangô nas terras iorubas 

cultuaram a memória de seu Alafin divinizado” (LIMA, 2010, p. 60 - 61). 

“Com a implantação do sistema escravagista no Brasil, africanos de várias etnias 

foram capturados e aqui, involuntariamente,aportaram, trazendo consigo seus costumes, 

tradições, saberes, religiões, línguas, culturas, artes e tecnologias”. (SILVA, 2014). 

 

o império de Oió englobava as mais importantes cidades do mundo 

iorubá, tendo assim o culto a Xangô, que era o orixá do rei ou obá de 

Oió, portanto o orixá do império, sido difundido por todo o território 

iorubano, o que não era muito comum, pois cada cidade ou região 

tinha os seus próprios orixás tutelares e poucos eram os que recebiam 

culto nas mais diversas cidades, como Exu, Ossaim e Orunmilá. O 

fato é que o apogeu da dominação da cidade de Oió sobre as outras 

resultou numa grande difusão do culto a Xangô. Durante muito tempo 

a força militar de Oió protegeu os iorubás de invasões inimigas e 

impediu que seu povo fosse caçado e vendido por outros africanos ao 

tráfico de escravos destinado ao Novo Mundo, como acontecia com 

outros povos da África. [...] (PRANDI; VALLADO [2015?]). 
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Os ataques dos daomeanos, a pressão dos Fulanis sobre a cidade de Oyó 

resultaram na perda dos territórios iorubás no final do século XVIII e, por conseguinte,  

na captura e venda de um número significativo de grupos étnicos para o Brasil, na 

condição de escravizados. 

 

O patrimônio simbólico do negro brasileiro (a memória cultural da 

África) afirmou-se aqui como território político-mítico-religioso, para 

a sua transmissão e preservação. Perdida a antiga dimensão do poder 

guerreiro, ficou para os membros de uma civilização desprovida de 

território físico a possibilidade de se “reterritorializar” na diáspora 

através de um patrimônio simbólico consubstanciado no saber 

vinculado ao culto aos muitos deuses, à institucionalização das festas, 

das dramatizações dançadas e das formas musicais. É o egbé, a 

comunidade litúrgica, o terreiro, que aparece na primeira metade do 

século XIX.(SODRÉ, 2002, p.53). 
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Foto: Juscelino Pacheco – Acervo: Maria Alice Silva, 2014 

 

Figura 112 à 115: Visita do Alaafin de Oyó ao terreiro Casa Branca 

 

Foto: Juscelino Pacheco – Acervo: Maria Alice Silva, 2014 

 
Foto: Juscelino Pacheco – Acervo: Maria Alice Silva, 2014 

 

Foto: Juscelino Pacheco – Acervo: Maria Alice Silva, 2014 
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Foto: Juscelino Pacheco – Acervo: Maria Alice Silva,  2014 

 

Figura 116 à 119: Visita do Alaafin de Oyó ao terreiro Casa Branca 

Figura 130 à 134: Visita do Alaafin de Oyó ao terreiro Casa Branca 

 

Foto: Juscelino Pacheco – Acervo: Maria Alice Silva,  2014 

 
Foto: Juscelino Pacheco – Acervo: Maria Alice Silva,  2014 

 

Foto: Juscelino Pacheco – Acervo: Maria Alice Silva,  2014 
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Foto: Juscelino Pacheco – Acervo: Maria Alice Silva, 2014 

 

Figura 120 à 123:Visita do Alaafin de Oyó ao terreiro Casa Branca 

 

Foto: Juscelino Pacheco – Acervo: Maria Alice Silva, 2014 

 

Foto: Juscelino Pacheco – Acervo: Maria Alice Silva, 2014 

 

Foto: Juscelino Pacheco – Acervo: Maria Alice Silva, 2014 
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Figura 124 à 127:Visita do Alaafin de Oyó ao terreiro Ilê Axé Opô Afonjá 

Foto: Juscelino Pacheco – Acervo: Maria Alice Silva, 2014 

 

Foto: Juscelino Pacheco – Acervo: Maria Alice Silva, 2014 

 

Foto: Juscelino Pacheco – Acervo: Maria Alice Silva, 2014 

 

Foto: Juscelino Pacheco – Acervo: Maria Alice Silva, 2014 
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Foto: Juscelino Pacheco – Acervo: Maria Alice Silva, 2014 

 

Figura 128 à 131:Visita do Alaafin de Oyó ao terreiro Ilê Axé Opô Afonjá 

 

Foto: Juscelino Pacheco – Acervo: Maria Alice Silva, 2014 

 

Foto: Juscelino Pacheco – Acervo: Maria Alice Silva, 2014 Foto: Juscelino Pacheco – Acervo: Maria Alice Silva, 2014 
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Foto: Juscelino Pacheco – Acervo: Maria Alice Silva - 2014 

Figura 132 à 135: Visita do Alaafin de Oyó ao terreiro Ilê Axé Opô Afonjá 

Foto: Juscelino Pacheco – Acervo: Maria Alice Silva - 2014 

Foto: Juscelino Pacheco – Acervo: Maria Alice Silva - 2014 Foto: Juscelino Pacheco – Acervo: Maria Alice Silva - 2014 
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Na diáspora, os negros se reinventaram, recriaram e afirmaram suas crenças contra 

todos os meios de dominação, de aniquilamento e de captura do Estado, o que resultou no 

denominamos hoje religiões afro-brasileiras, candomblé. 

Ao chegar à Pedra de Xangô, sua realeza – o Alaafin de Oyó (figura 136) ficou 

fascinado com a pedra negra, altiva, de porte majestoso. Referiu-se ao monumento 

comoalgo espetacular e  lamentou não ter chegado mais cedo para dedicar mais tempo à 

contemplação do santuário sagrado. 

 

Figura 136: Visita do Alaafin a Pedra de Xangô. 

 
 

 
         Foto: Juscelino Pacheco.Acervo: Maria Alice Silva, 2014. 

 

O continente africano, a Nigéria, a cidade de Oyó, o continente americano, o Brasil, 

a Bahia, a cidade de Salvador estavamali todos unidos na luta pela preservação dos 

repertórios simbólicos de Xangô. 

Em homenagem a visita do rei naquele lugar, a Prefeitura Municipal de Salvador 

confeccionou uma placa (figura 137). Ao descerrá-la, Sua Alteza Adeyemi III proferiu: 

 

Em nome de Xangô, em nome de todos aqueles descendentes de Xangô 

eu descerro a placa para o empoderamento contínuo da nossa tradição 

[...] dos nossos ancestrais. Que esta pedra seja de honra e dignidade de 
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todos, para nos tornarmos vitoriosos. Que todos nós continuemos a 

glorificar os nossos ancestrais.
150

 

 

Figura 137: Placa em homenagem a Sua Alteza Adeyemi III o Alaafin de Oyó 

 

Foto: Juscelino Pacheco. Acervo: Maria Alice Silva, 2014. 

 

Muitas foram as impressões do povo de axé, na visita do Alaafin. Eis algumas 

delas:  

As palavras ditas por Xangô são como fogos que destrói as injustiças, 

mas que também iluminam a mente e o coração dos seres humanos, que 

desejam e permitem serem iluminados, para que sejam capazes de se 

tornar cada vez mais justos. Cada frase dos discursos proferidos pelo rei 

era como uma lâmpada e iam se acendendo até iluminarem todo o 

ambiente. Em sua fala no terreiro Ilê IyáOmi Axé Iyamassê( Gantois), 

ele pediu a todos nós, que herdamos dos africanos o compromisso e a 

honra de vivenciar a cultura religiosa do povo yorubá, que protegêssemos 

estes valiosos conhecimentos com a força do espírito, e nos desejou bons 

augúrios com a belíssima frase: “Assim como ninguém é capaz de parar a 

chuva, a chuva não poderá ser capaz de parar vocês”.
151

 

 

“A gente se sente feliz em ver nossos irmãos unidos para o mesmo objetivo, que é a 

fortificação do axé e do candomblé.”
152

 

                                                           
150

 Trecho do discurso proferido pelo Alaafin de Oyó na visita a Pedra de Xangô em 2014. 
151

 Artigo de Mãe Stella de Oxóssi intitulado “Boas orientações devem ser cumpridas”, publicado no jornal 

A Tarde em 13 de agosto de 2014. 
152

Entrevista concedida por Mãe Carmem de Oxalá do Terreiro Gantois  a jornalista Amanda Palma – na 

matéria “Alteza do Gantois” publicada no Correio da Bahia em  01 de agosto 2014, p. 3. 
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Ficamos apreensivos, houve um processo de ansiedade. Os costumes são 

diferentes, lá a estrutura é patriarcal, e na Bahia é matriarcal. Como a 

primeira casa de ketu no Brasil – deveria receber o Alaafin de Oyó? As 

representantes femininas, os Ogans e os mais velhos da Casa preparam o 

ritual de chegada. O que pude perceber foi que, mesmo com a distância 

geográfica, a diferença de falas (português versus inglês), a essência é 

única, o culto ao orixá, a presença – de Xangô, é o mesmo, seja na Bahia 

ou Nigéria, do outro lado do Oceano Atlântico.
153

 

 

“Acho lindo que ele tenha humildade. Ele deixa para a gente a força que tem de 

unir. É uma fortaleza que Oxalá deu a ele”.
154

 

 

Uma cidade, um país que trata das questões afro-brasileiras 

comindiferença tem que reunir esforços para reparar a sua omissão. Ao 

longo de nossas vidas só tivemos notícias de reis brancos, de olhos azuis, 

cabelos lisos. Hoje temos a imensa alegria da presença de um rei africano 

de carne e osso. É a resposta que nós damos à sociedade que somos de 

uma linhagem nobre. Orixás, inquices e voduns fizeram com que nós 

resistíssemos. É com muita alegria que eu estou aqui. O Alaafin entendeu 

a diáspora; eles fizeram o caminho de volta e daqui levará o modelo para 

que o governo da Nigéria se sensibilize, tombe e registre o patrimônio 

cultural de Oyó. É uma troca ao ver a alegria do Rei de Oyó admirado 

com a preservação das casas, a preservação dos valores religiosos do 

povo africano. Via-se a alegria nos olhos de cada um, é a era de Xangô, a 

era da Justiça.
155

 

 
 

A vinda do Alaafin restabelece o nosso espírito, preserva, resgata a união 

de vários povos e garante a continuidade do Axé. Quando ele abre o 

orobô reafirma o comprometimento que devemos ter com a religiosidade. 

Hoje é necessário que se fale a filosofia da nossa religião.” [...] No 

Gantois [...] foi muito emocionante quando ele disse que aquela casa 

jamais seria destruída, seria exterminada [...] você não pode ter dois 

iguais [...] não existe uma casa melhor que a outra e ele clamou a união. 

Quando ele partiu o orobô, o que saiu de imediato foi o Aláfia. Eu senti 

Xangô presente, [...] Foi um momento sagrado, santo, mágico [...].156 

  

O intercâmbio político cultural entre o Brasil e o continente africano, 

mais precisamente entre Bahia e Nigéria (Oyó), é fundamental para o 

fortalecimento de nossas raízes e a geração de sementes saudáveis, isto é, 

bem fundamentadas, que venham a gerar bons frutos. Mãe Aninha - Obá 

                                                                                                                                                                               
  
153

 Entrevista concedida por Isaura Genoveva, advogada, ekede,  a pesquisadora na visita do Alaafin de Oyó 

ao Terreiro Casa Branca em 2014. 
154

Entrevista concedida por Ebomi Nice de Oyá da Casa Branca a jornalista Amanda Palma na matéria 

“Alteza do Gantois”  publicada no Correio da Bahia em  01 de agosto 2014, p. 3. 
155

 Entrevista concedida por Arany Santana, diretora do Bloco Afro Ilê Aiyê,a pesquisadora na visita do 

Alaafin de Oyó ao Ilê Axé Opô Afonjá em 2014. 
156

 Entrevista concedida por Alcides Carvalho, Ebomi do Terreiro Gantois, a pesquisadora na visita do 

Alaafin de Oyó a Pedra de Xangô em 2014. 
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Biyi- , descendentes direta de africanos e “filha” de Xangô, fundou o 

terreiro que hoje recebe o rei de Oyó. Foi ao seu orixá que ela rezou 

pedindo na língua yorubá o que aqui coloco traduzido: “Rei leopardo, 

cuja decisão e ação ninguém poderá questionar, dê-me como resposta a 

construção completa desta casa” – o terreiro de candomblé Ilê Axé Opô 

Afonjá.
157

 

 

Figura 138:Comitiva do Alaafin de Oyó na Pedra de Xangô 

  

Foto: Juscelino Pacheco. Acervo: Maria Alice Silva, 2014. 

Ao defender a pedra de Xangô, está sendo defendida, também, a Cidade de Oyó 

porque lá é o berço da história do povo negro. Esta luta é transnacional e a solidariedade 

                                                           
157

 Trecho da matéria “O correio nagô entra em ação”. Autora -  Mãe Stella de Oxóssi do Terreiro Ilê Axé 

Opô Afonjá, publicada no  jornal A Tarde  30 de julho de 2014, p. A2. 
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impera entre esses povos. Mesmo distantes, estão unidos (figura 138) em defesa do legado 

ancestral. 

A notícia da proposta de tombamento da Pedra de Xangô pela Prefeitura de 

Salvador - Fundação Gregório de Matos levou Adeyemi III a comentar: “Este anúncio é a 

prova da força de Xangô e da nossa união que permanece mesmo com a distância. É prova 

que a justiça que esperamos será realizada. Nossa tradição nunca morrerá. Somos um só 

povo que edifica a tradição africana”
158

 

Passaram-se dois anos da visita do Alaafin de Oyó sem que o processo de 

tombamento da Pedra de Xangô fosse concluído. A presente dissertação reuniu vasto 

acervo documental e audiovisual imperioso para a instrução do processo. 

Por outro lado, tramita no Núcleo de Defesa do Patrimônio Artístico e Cultural 

(NUDEPHAC) do Ministério Público do Estado da Bahia um inquéritocivil com o objetivo 

de apurar os crimes praticados contra a Pedra de Xangô.  

Instada a prestar informações ao Ministério Público e evidenciada a existência de 

elementos suficientes à probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco à Pedra de 

Xangô, a cópia da dissertação (em fase de qualificação II) foi protocolada no NUDEPHAC  

e na FGM, para o fim exclusivo de instruir o inquérito civil e o processo administrativo de 

tombamento que tramitam naqueles órgãos.  

Em 22 de novembro de 2016, o Conselho de Cultura, em reunião realizada no 

Espaço Cultura Barroquinha, por unanimidade, decidiu pelo tombamento da pedra. Assim, 

em nome das tradições culturais, da memória da escravidão, da luta contra o racismo, da 

diáspora do Atlântico Negro, numa rede transnacional, os movimentos sociais 

demonstraram suas forças e contra-poderes elegendo a Pedra de Xangô como patrimônio 

cultural da cidade mais negra da diáspora - Cidade de São Salvador. 

É a Pedra de Xangô se colocando em uma das encruzilhadas do mundo 

transatlântico - lugar da convergência entre Brasil x África, Bahia x Benin, Salvador x Oyó 

na luta do povo de santo pelo tombamento da pedra e dacidade de Oyó. O Alaafin de Oyó 

e sua corte na luta pelo reconhecimento da cidade de Oyó como patrimônio cultural pela 

UNESCO. Um busca apoio, força e referência no outro, como estratégia de fortalecimento 

do seu pleito. 

  

                                                           
158

 Trecho do pronunciamento do Alaafin de Oyó  constante na matéria “Brasil e Nigéria fazem seminário 

voltado à valorização cultural”  de autoria da jornalista Meire Oliveira – publicada no  jornal A Tarde  em 

29-07-2014, p.  A 10. 
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7   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Alegria é fé expressiva e sensorial. Comida, sons, danças, roupas, diversos 

materiais – texturas, cores, formatos, combinações e a própria natureza, 

fenômenos meteorológicos, juntos compõem um imaginário que busca atender 

ao homem, homem feliz, homem comprometido com essa alegria que incorpora 

a plenitude do sagrado. Acompanha o sagrado o que é convencionalmente 

sagrado ou nas ações do cotidiano que emanam um sagrado pessoal, subjetivo, 

vivencial, relacionando sempre o princípio da vida como um partilhar do axé 

que em suma é vida, vida alegre, vida. (LODY, 1995, p.5). 

 

 

Pedra de Xangô em Cajazeiras é “terra de preto” como diria Rafael Sanzio dos 

Anjos. No olhar dos movimentos sociais e das comunidades de terreiros é: terra 

remanescente de quilombos, quilombo contemporâneo, um terreiro, lugar da história e 

memória do povo negro da diáspora em constante luta pelo direito à cidade, pelo direito à 

vida em todas as suas dimensões. 

Pedra de Xangô, Pedra de Nzazi, Pedra de Sogbo, Pedra dos Caboclos, Pedra de 

todos os orixás, voduns e inquices, Pedra do Buraco do Tatu, Pedra da Onça, Pedra do 

Ramalho, Pedra do Urubu, pedra de tantos nomes. 

A questão principal do trabalho problematiza a importância da Pedra de Xangô 

enquanto lugar sagrado na cidade de Salvador. Nesse viés questionamos: O que faz com 

que ela tenha um valor cultural para a cidade? É importante para quem? Qual o público e 

agentes sociais que valorizam este monumento religioso? Qual a relação da Pedra de 

Xangô com os demais locais sagrados existentes no seu entorno? Quais os usos, rituais, 

obrigações e oferendas realizados na Pedra de Xangô vinculados ao calendário litúrgico 

dos terreiros, às grandes festas que acontecem, principalmente, no mês de junho e,também, 

no cotidiano? Como garantir o exercício das práticas religiosas às comunidades, 

principalmente sabendo-se que a metade dos terreiros soteropolitanos tem menos de 360 

metros quadrados e não possuiespaço mato? Como pensar um espaço corrente de axé 

circunscrito à pedra, articulado com uma política mais ampla de preservação?  

No curso da pesquisa, a aproximação das questões se deu através da experiência do 

ser, no encontro com o que é sagrado. Demonstramosas relações entre o mundo visível e 

invisível no universo das religiões afro-brasileiras. A relação dos adeptos com a natureza. 

“A relação corpo-mundo”. (PONTY, 2014, p.132).Os rituais dos terreiros de Cajazeiras e a 

relação com a Pedra de Xangô. 

Estudamos o conceito de mito, rito e símbolo como estão presentes nas 

comunidades terreiros e constatamos que o mito é a revelação e se constitui no modelo a 
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ser perseguido, experienciado. O rito, a própria experiência. O símbolo é o elo que 

possibilita a realização da liturgia e a preservação do candomblé. 

A viagem foi enriquecedora. Foi preciso observar de dentro. Penetrar no interior 

das cenas do dia a dia para desvendar as relações das pessoas com a Pedra de Xangô, com 

o lugar.  Constatou-se que só o invisível pode responder. É uma experiência que se 

vivencia, mas que apenas podemos relatar o que nos dizem ou o que nos é permitido 

presenciar.  

Nas falas dos entrevistados, vislumbramos o desejo de manter tudo aquilo que 

move o sagrado, o que para o povo de terreiro é a pedra, é a terra, o mato,  a água, o fogo. 

Nas falas do grupo Baobá composto por membros dos terreiros tradicionais: 

Agbagigan Everaldo Duarte, Makota Valdina, Ebomi Nice, Tata Anselmo, Ogan Roberto 

Rodrigues, Alagbá Genaldo Novaes, Iyámodé Jaguaracyra Sant‟anna, respectivamente, 

dos Terreiros do Bogum (Jeje); Tanuri Juçara (Angola); Casa Branca (Ketu) ,Ilê Axé Opô 

Afonjá (Ketu), Terreiro do Mokambo (Angola) e Ilê Asipá (Egúngún)  foi possível 

perceber o desejo do povo de santo de conservar vivas a  fé e religiosidade dos seus 

antepassados.  

O projeto para a defesa da Pedra de Xangô para nós, para nossa religião, 

nos remonta aos dias difíceis da implantação da comunidade Jeje no 

Brasil. Contaram meus ancestrais que no primeiro dia de janeiro de 1720 

foi plantado entre três cajazeiras (árvores de Zomadonum) o axé do 

Terreiro do Bogum. Foram sacerdotes da região de Mahi, no Dahomé, 

escravizados aqui no Brasil, que escaparam da casa dos donos, e o 

fizeram. De lá para cá muitas mudanças foram implantadas e muitas 

fugas se multiplicaram. Tivemos que esconder figuras, figurar 

esconderijos, disfarçar ritos, mudar de nomes, engolir cobras e lagartos, 

mas, sem nunca perder a essência. São quase três séculos de lutas e rezas, 

de planos e projetos em favor da preservação da tradição, da flora, da 

fauna e dos costumes da nossa religião. As cajazeiras de Zomadonum há 

tempos não existem mais. Foram derrubadas por ação da Prefeitura. 

Outras árvores também o foram. Não ouviram nossos apelos. Aliás, 

ouviram, mas não se importaram. Ficamos todos órfãos. Defender a 

pedra de Xangô e seu entorno maior nos fortifica e aumenta nossa fé em 

proteger a natureza na sua forma física e a sagrada no plano espiritual. Os 

cuidados para sua preservação deverão ser empenhados urgentemente e 

sem interrupções que possam vir a retardar sua conclusão. Aquela pedra 

é um dos palácios de Xangô e como tal, sua permanência rodeada de 

árvores e plantas medicinais que só nós conhecemos, de animais e aves 

responsáveis pela reposição de sementes reprodutoras das espécies, de 

regatos e lagos alimentadores das coisas vivas da região é sumamente 

importante e necessária à sobrevivência da comunidade religiosa e não 

religiosa daquele lugar. Significa dizer que não se pode tolerar mais a 

falta de sensibilidade das autoridades responsáveis pelos projetos de 

urbanização dessa cidade de Salvador no que se refere à conservação e 

proteção da natureza e da tradição religiosa afro-brasileira. A Pedra de 
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Xangô não é somente um símbolo religioso. É também um marco na 

história do desenvolvimento do povo brasileiro. E como tal, se prontifica 

a ser vista como Grande atração turística e de ensinamento aos jovens 

estudantes e interessados.  Ali se desenrolaram fatos notáveis no 

processo de escravidão/abolição que precisam ser conhecidos e 

divulgados pelos historiadores,  para o bem da humanidade. Acreditamos 

que a grandeza desse projeto reside também no fato de que 

provavelmente não teremos que lamentar  no futuro outra perda de 

referência na história do Brasil e de nossa religião. (DUARTE, 2016) 

 

Nos rituais realizados pelas comunidades terreiros na Pedra de Xangô, 

identificamos os múltiplos elos e redes visíveis e invisíveis que se formaram. Divindade, 

tempo, lugar, povo de santo celebram juntos o sagrado e, assim, realimentam a fé no 

sistema de valores e crenças das religiões de matriz afro-brasileira. 

Os rituais desenvolvidos no entorno da Pedra de Xangô pelas comunidades de 

terreiros têm a intencionalidade de conectar com o sagrado, de preservar os costumes e 

tradições da cultura afro-brasileira.  

A Fogueira de Xangô no Ilê Axé Tumbi Odé Oji estabelece a conexão entre a 

Pedra de Xangô e o terreiro, no momento em que são retiradas das cercanias do entorno da 

Pedra de Xangô as folhas necessárias para a realização da fogueira do senhor do Trovão. 

A Festa da Fogueira de Xangô, no Ilê Axé Odé Toke Ji Lodem, estabelece e tece a 

teia de ligação do terreiro com a Pedra de Xangô, tornando esta um lugar sagrado, um 

espaço descontínuo, criando lugares sagrados, em rede, através do ato ritual do cortejo que 

prepara e sacraliza o Amalá de Xangô. 

O ritual do amalá de Xangô do Ilê Axé Obá Babá Sére tece a rede de lugares 

sagrados no conjunto de todos os terreiros de Cajazeiras e adjacências que ofertaram os 

5.000 (cinco) mil quiabos, tal como diz o mito. O ritual do amalá de Xangô liga os 

terreiros de Cajazeiras ao lugar Sagrado da Pedra de Xangô através da alimentação, 

desenvolvimento, transmissão e repartição do axé, ou seja, através do preparo, transporte, 

oferenda e alimentação dos filhos de santo propiciados pelo amalá, fortalecendo o axé da 

Pedra de Xangô. 

A festa de Xangô no Ilê Axé  Oxalufã, que se realiza durante uma semana, desvela 

a presença, a morada de Xangô em três lugares: a Pedra de Xangô; o assento de Xangô no 

quarto da divindade em seu interior e no pilão de Xangô no centro do barracão. É o ritual, 

o fluxo de axé que conecta o assento de Xangô no terreiro. 
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No terreiro Mutalombo Yê Kaiongo, a retirada de  folhas sagradas nas cercanias da 

pedra para a realização da festas de Nzazi,  estabelece a ligação entre o pepelê do inquice 

com a Pedra de Xangô.  

A Caminhada da Pedra de Xangô realizada pelo Ilê Axé Tomim Kiosise Ayo  é 

uma festa que renova que revigora o pacto, a rede em defesa de um lugar sagrado para os 

adeptos das religiões afro-brasileiras e a caminhada hoje representa o levante social contra 

todas as formas de opressão, contra um sistema político que insiste em não enxergar a 

cultura de um povo, contra uma realidade segregacionista de caráter étnico-racial.  

A medida que o homem saúda as forças natureza à sua volta: terra, céu, água, fogo, 

ar, contempla e apresenta oferendas,vai ao encontro do sagrado e se faz presente no mundo 

com a construção da sua espacialidade. 

Durante a visita do Alaafin de Oyó e sua comitiva real à Pedra de Xangô, foi 

presenciada a coroação da luta das comunidades de terreiros da cidade de Salvador. É o 

sumo sacerdote de Xangô no mundo a reconhecer  a presença da ancestralidade naquele 

lugar, a reconhecer que ali se encontra um dos muitos palácios do Rei Xangô. A 

importância da Pedra de Xangô como lugar sagrado na cidade do Salvador se dá porque 

ela é um centro de convergência de diversos rituais privados, semi-públicos  e públicos de 

uma gama de comunidades de terreiros que se comunicam e conectam-se em rede. Ao 

mesmo tempo é o lugar e a linha em que  é tecida a teia dos terreiros de candomblé do 

miolo da cidade do Salvador, tornando-se a encruzilhada religiosa, comunitária e política 

do povo-de-santo da cidade.   

Tivemos desdobramentos auspiciosos. Os estudos aqui desenvolvidos 

possibilitaram: a criação da Área de Proteção Ambiental (Apa Municipal Vale da Avenida 

Assis Valente) e do primeiro Parque em Rede do município do Salvador (Parque em Rede 

Pedra de Xangô). Além disso, contribuiu para que a Fundação Gregório de Matos, em 22 

de novembro de 2016, aprovasse junto ao Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural o 

tombamento da Pedra de Xangô na categoria de patrimônio cultural da cidade de Salvador. 

O candomblé é ancestralidade, resistência, transmissão de saberes e tradições de 

um povo sofrido que na diáspora soube reelaborar a sua visão de mundo para continuar a 

sobreviver e crer no invisível. A Pedra de Xangô é um lugar sagrado, é ancestralidade, e 

“não precisa ser uma pessoa que conhecemos ou imaginamos. Pode ser uma árvore [...] É 

possível que seja um riacho correndo longe [...]”(SOMÉ, 2003, p.28) Épossível que seja 

uma vistosa pedra que aponta para o céu. 
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Assim, cada nascente, cada planta, cada espaço verde, no entorno da Pedra de 

Xangô, é uma ponta de lança, é o próprio terreiro e é assim considerado porque possui 

íntima ligação com o ser e o cosmo.  

A Pedra de Xangô é um lugar sagrado permeado de mitos, sentimentos, histórias, 

memórias, encontros, reencontros, idas e vindas. A Pedra de Xangô é um testemunho da 

presença, permanência e resistência da cultura e religiosidade afro-brasileira na cidade de 

Salvador.  

Pedra de Xangô em Cajazeiras, palácio do rei, patrimônio cultural da cidade de 

Salvador. Um passado mítico, um passado histórico, um presente que está tecendo um 

futuro que está por vir.  

Aganju é o nome de Xangô menino. Pàlápálá em yorubá significa fenda ou 

rachadura numa pedra ou no solo. Pàlápálá é também um nome de  um egun, cujo o Ojé 

em vida foi filho de Xangô. Egun é o nome que se dá ao ancestral que já foi para o orun 

(céu). Babá significa pai em iorubá. Babá Alapalá é o nome de uma música genealógica do 

cantor Gilberto Gil, Obá (Ministro) de Xangô do Ilê Axé Opô Afonjá, que traduz em 

poesia, em canção, o desejo do povo de santo de preservar sua memória ancestral. 

 

Aganju, Xangô, Alapalá, Alapalá, Alapalá, Xangô Aganju. O filho 

perguntou  pro pai, onde é que está o meu avô? O meu avô onde é que ta? 

O pai perguntou  pro avô onde é que ta meu bisavô, Meu bisavô onde é 

que ta? Avô pergunta ao bisavô, Onde é que ta  tataravô? Tataravô onde 

é que ta? Tataravô, bisavô, avô, pai Xangô Aganju, viva Egum Baba 

Alapalá. 

 

 

Despeço-me, agradecendo a minha ancestralidade, aos orixás, voduns, inquices e 

caboclos por terem me possibilitado viajar aos lugares sagrados de Cajazeiras e contar uma 

das muitas histórias do povo negro na diáspora, pois “somente o mito poderá falar das 

diversas dimensões do existir característico da cultura negra, onde o Ser é, e o não Ser 

também é: o mundo dos vivos, o existir dos ancestrais, as forças cósmicas que governam o 

universo”. (LUZ, 1995, p. 21). 
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APÊNDICE A – Questionário projeto de pesquisa Pedra de Xangô: lugar sagrado 

 

  



 

 

292 

 

 

 

APÊNDICE B  – Cartaz do Seminário Pedra de Xangô território sagrado 
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APÊNDICE F – Cartazes do Seminário “Salvador e Suas Cores: Espaço Urbano e 

Segregação Étnico Racial” 
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APÊNDICE G – Relatório do Seminário Salvador e suas Cores: Espaço Urbano e 

Segregação Étnico Racial 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

FACULDADE DE ARQUITETURA – FAUFBA 

 

 

 

RELATÓRIO DO SEMINÁRIO 

SALVADOR E SUAS CORES: ESPAÇO URBANO E SEGREGAÇÃO 

ÉTNICO-RACIAL 

Coordenação: Prof. Fábio Velame 

 
O seminário ‘’Salvador e suas Cores: espaço urbano e segregação étnica racial’’ teve 

como objetivo criar um campo de discussão na esfera disciplinar da Arquitetura e 

Urbanismo sobre as questões relativas à segregação étnica racial na cidade do Salvador. O 

projeto abordou a problemática atual de elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento 

Urbano (PPDU), os projetos de mobilidade urbana municipais e do governo do estado, 

bem como o processo de degradação dos espaços públicos e áreas verdes da cidade, o que 

vem, paulatinamente, provocando impactos nas comunidades e territórios afro-brasileiros 

da cidade. O seminário é uma iniciativa do EtniCidades: grupo de estudos étnicos e 

raciais em arquitetura e urbanismo  da FAUFBA, www.etnicidades.arq.ufba.br, e 

integra o conjunto de ações promovidas pela Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e 

Assistência Estudantil (PROAE) em comemoração ao Novembro Negro na UFBA, assim 

como participa do universo de atividades da Semana da Consciência Negra na cidade do 

Salvador.    

 

O seminário ocorreu no dia 16/11/2015, no Auditório I da Faculdade de Arquitetura e foi 

estruturado em dois turnos: 

MANHÃ 

 

 

 

 

http://www.etnicidades.arq.ufba.br/
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APÊNDICE G – Relatório do Seminário Salvador e suas Cores: Espaço Urbano e 

Segregação Étnico Racial 

 

Mesa I  

PDDU de Salvador e segregação étnico-racial nos espaços da cidade. 

Prof. Samuel Vida – UFBA/UCSAL 

Sr. Everaldo Duarte – INTECAB/SECNEB/BOGUM 

Sr. Andre Fraga – Secretaria da Cidade Sustentável 

Coordenadora: Delânia Azevedo – UFBA 

 

Mesa II  

Projetos de mobilidade urbana e impactos ambientais nas comunidades religiosas de 

matriz africana em Salvador. 

Tata Anselmo – Terreiro Mokambo/Ass. do Trobogy 

Prof. Juan Moreno – Escola Politécnica/UFBA 

Gilmar Santiago – Câmara de Vereadores de Salvador 

Coordenadora: Regina Célia Rocha - UFBA  

 

Mesa III  

Proteção ambiental e cultural dos espaços coletivos afro-brasileiros nos espaços 

públicos de Salvador. 

Prof. Julio Rocha – Faculdade de Direito/UFBA 

Leonel Monteiro – AFA Associação Afro-Ameríndia 

Milena Tavares - Fundação Gregório de Matos 

Coordenadora: Maria Alice Silva - UFBA 

 

TARDE 

Atuação Profissional dos Arquitetos nos Territórios Afro-brasileiros na Bahia. 

1 - Arquitetos e os Quilombos 

Arq. Delânia Azevedo Batista. 

Impactos da política urbana na territorialidade do Quilombo Laranjeira em Grapiúna- 

BA 

Urb. Leonardo Polli 

Delimitação Territorial do Quilombo Rio dos Macacos – Salvador-Ba 
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APÊNDICE G – Relatório do Seminário Salvador e suas Cores: Espaço Urbano e 

Segregação Étnico Racial 

 

Arq. Maria Tereza do Espírito Santo 

Projetos Habitacionais em Comunidades Quilombolas na Bahia 

 

 2 – Arquitetos e os Templos Religiosos de Matriz Africana 

Arq. Josane Santos 

Reformas dos Templos Religiosos de Matriz Africana – SEPROMI/SUCAB/ACBANTU 

Arq. Patrícia Silva 

Processo Metodológico de Projetos Arquitetônicos em Comunidades Terreiros 

  

3 - Arquitetos e Territorialidades Afro-brasileiras: Bairros Negros e Espaços 

Sagrados Coletivos 

Adv. Maria Alice Silva 

Pedra de Xangô: proteção de espaços sagrados afro-brasileiros na cidade  

Arq. Maria Estela Ramos 

Bairros Negros em Salvador: Liberdade e Eng. Velho da Federação 

 

4 - Trocas de experiências: África – Brasil 

Depoimento de Estudantes Africanos da FAUFBA:  

Juscar Nancassa – Guiné Bissau  

Edvaldo Barros– Cabo Verde 

Encerramento 

Profa. Jamile Borges– CEAO/UFBA 

Fábrica de Ideias: Conexão África-Brasil 

 

Surgiram enquanto problemáticas das mesas de discussão no turno da manhã os seguintes 

pontos: 

 

Problemáticas e Proposições: 



 

 

304 

 

 

 

APÊNDICE G – Relatório do Seminário Salvador e suas Cores: Espaço Urbano e 

Segregação Étnico Racial 

 

1 – O PDDU é pensado para apenas 10% da população de Salvador, deixando à margem 

os problemas dos bairros periféricos (miolo, subúrbio e área norte) onde se concentra a 

população negra da cidade; 

 

2 – Presença de Racismo Institucional na alocação de recursos e investimentos municipais 

no qual se observa um direcionamento de investimentos voltados para o embelezamento de 

áreas urbanas para o turismo, notadamente, a Orla Atlântica da Cidade.  Inexistem 

investimentos municipais em infraestrutura de saneamento, microacesibilidade e 

mobilidade, e, principalmente, obras de contenções de encostas e de drenagem urbana nos 

bairros periféricos da cidade. Nestes se concentra a população negra que vem sofrendo 

tragédias com desmoronamentos e movimentos de terras nos dois últimos anos nos 

períodos de chuvas, acarretando dezenas de mortes;  

 

3 – Presença do Racismo Institucional na implementação dos projetos urbanos de 

requalificação de espaços públicos da cidade. A população negra e pobre de Salvador que 

desenvolve atividades comerciais formais e informais, e serviços das mais diversas 

naturezas, foi sumariamente retirada desses espaços, num processo claro de higienização 

desses lugares;  

 

4 – Presença do Racismo Institucional na falta de dados mais concretos no PDDU. Há um 

cruzamento no diagnóstico da questão étnico-racial com os dados de gênero, faixa etária, 

trabalho, renda, deslocamento, educação e saúde para subsidiar e direcionar as propostas 

do plano diretor para o conjunto dos bairros periféricos da cidade;  

 

5 – Atendimento aos Art. 35, 36 e 37 do Capítulo de Direito à Moradia do Estatuto da 

Igualdade Racial, Lei 12.288/2010, no que tange à questão da Moradia na elaboração das 

propostas de Habitação do PDDU, em contraposição aos projetos habitacionais em curso e 

planejados pelo poder Municipal. Tais projetos empurram a população negra da cidade 

para áreas distantes de seus locais de trabalho, sem as estruturas mínimas de saúde, 

educação, comércio e serviços e transporte público de qualidade. Segundo o Estatuto da 

Igualdade Racial: 

Art. 35: 

 „‟o poder público garantirá a implementação de políticas públicas para assegurar o 

direito à moradia adequada da população negra que vive em favelas, cortiços, áreas 

urbanas subutilizadas, degradadas ou em processo de degradação, a fim de reintegrá-las 

à dinâmica urbana e promover melhorias no ambiente e na qualidade de vida‟‟.  

Parágrafo único: 

„‟o direito à moradia adequada, para os efeitos desta lei, inclui não apenas o provimento 

habitacional, mas também, a garantia da infraestrutura urbana e dos equipamentos 

comunitários associados à função habitacional, bem como a assistência técnica e jurídica 

para a construção, a reforma ou a regularização fundiária da habitação em área 

urbana‟‟.  
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APÊNDICE G – Relatório do Seminário Salvador e suas Cores: Espaço Urbano e 

Segregação Étnico Racial 

 

Art. 36: 

„‟os programas, projetos e outras ações governamentais realizadas no âmbito do sistema 

nacional de habitação de interesse social (snhis), regulado pela lei n
o
 11.124, de 16 de 

junho de 2005, devem considerar as peculiaridades sociais, econômicas e culturais da 

população negra‟‟. 

Parágrafo único: 

„‟os estados, o distrito federal e os municípios estimularão e facilitarão a participação de 

organizações e movimentos representativos da população negra na composição dos 

conselhos constituídos para fins de aplicação do fundo nacional de habitação de interesse 

social (fnhis)‟‟. 

Art. 37: 

„‟os agentes financeiros, públicos ou privados, promoverão ações para viabilizar o acesso 

da população negra aos financiamentos habitacionais‟‟. 

Em contraposição aos projetos habitacionais em curso e planejados pelo poder Municipal 

que impelem a população negra da cidade para áreas distantes de seus locais de trabalho, 

sem as estruturas mínimas de saúde, educação, comércio e serviços.  

6 – Discussão e revisão sobre as formas em curso de regularização fundiária nas favelas da 

cidade e proposta no PDDU de Salvador que favorece a pressão da especulação imobiliária 

sobre a população pobre e negra, que sofrerá a expulsão paulatina do capital imobiliário. 

Propõe-se uma inversão da regularização fundiária individual para a coletiva através de 

outros instrumentos, como a utilização do recurso do Quilombo Urbano que trata a posse 

da terra de forma coletiva; 

7 – Inserção no PDDU dos vazios urbanos, edificações fechadas, abandonadas e sem uso 

do Centro Antigo do Salvador para projetos habitacionais voltados para a população local, 

e da população negra que recentemente foi expulsa da Ladeira da Montanha;  

8 – Falta dos planos setoriais de Educação e Saúde de forma detalhada dentro do PDDU, 

com dados mais apurados dos bairros periféricos da cidade, notadamente, os bairros do 

Subúrbio Ferroviário, Miolo, Itapuã e Mussurunga; 

 

9 – A necessidade de inserção no PDDU de uma Política Municipal de Segurança Pública 

integrada à educação, saúde, emprego e renda como forma de combate ao Genocídio da 

Juventude Negra da cidade que está sendo exterminada sumariamente nos bairros 

periféricos, além de abordada de forma discriminatória nos bairros do circuito turístico;   

 

10 – Criação de Conselho Gestor, com membros das comunidades de matriz africana para 

normatização, regulação e fiscalização do Turismo Étnico presente nas áreas do circuito 

turístico e nos territórios negros da Cidade: Blocos Afro, Afoxés, Terreiros de Candomblé  

e Bairros Negros. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11124.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11124.htm
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APÊNDICE G – Relatório do Seminário Salvador e suas Cores: Espaço Urbano e 

Segregação Étnico Racial 

 

 

11 – A necessidade de preservação rigorosa, no PDDU, das áreas verdes da Cidade, contra 

a especulação imobiliária, o crescimento desordenado da cidade, e os investimentos de 

mobilidade urbana, uma vez que esses espaços não constituem apenas áreas de 

preservação ambiental, mas, sobretudo, áreas de preservação étnico-cultural das 

comunidades religiosas de matriz africana da cidade. Hoje, 65% dos Terreiros de 

Candomblé, que representam cerca de 1.164 comunidades registradas, não possuem 

espaço de matas em seu interior, usando, portanto, as áreas verdes das ruas, avenidas, 

praças, parques, terrenos baldios da cidade para coleta de suas plantas medicinais e 

sagradas para rituais internos, configurando-se em territórios em rede. Cabe salientar que 

as comunidades terreiros, além do aspecto religioso, são espaços depositários de tradições 

culturais africanas, constitutivas do processo civilizatório brasileiro. São, também os 

espaços embrionários dos mais diversos territórios afro-brasileiros da cidade tais como os 

afoxés, blocos-afro, e bairros negros, que mantém com eles fortes laços de cooperação e 

solidariedade, além de constituírem espaços que ocuparam o lugar dos antigos „‟centros 

sociais urbanos‟‟ nos bairros periféricos. Neles se desenvolvem cursos profissionalizantes, 

extensão de atividades de ensinos das escolas municipais e estaduais, assistência sociais 

com a distribuição de cestas básicas através de órgãos de combate à pobreza, geração de 

emprego e renda com pequenas fábricas artesanais das mais diversas naturezas e/ou 

serviços diversos, e realização de cursos eventuais; 

 

12 – Preservação rigorosa no PDDU das nascentes dos rios, e, principalmente, da Bacia do 

Cobre, a última bacia ainda quase intacta da cidade a qual serve de abastecimento para um 

conjunto de populações em seus arredores a para as comunidades religiosas de matriz 

africana da Cidade; 

 

13 – Investimentos de recursos municipais em projetos de preservação das nascentes dos 

córregos e riachos do Parque São Bartolomeu, santuário afro-brasileiro localizado no 

subúrbio ferroviário. Embora o governo do estado tenha requalificado o parque, esse 

investimento só terá sucesso se complementado por um projeto integrado de preservação 

das nascentes que ficou de fora do escopo das intervenções estatais; 

 

14 – Proibição no PDDU do tamponamento do restante dos rios da cidade e seu processo 

de transformação em esgotos municipais, uma vez que são fundamentais para as 

comunidades religiosas de matriz africana da cidade; 

 

15 – Revisão das áreas de ocupação habitacional e preservação da Avenida Paralela, em 

que as áreas de mata e lagoas presentes nas duas margens da avenida estão sendo 

eliminadas sumariamente, num processo rápido e intenso de aterramento dos espelhos 

d´água das lagoas e desmatamento desenfreado; 

 

16 – Implantação de processos e instâncias democráticas de discussão, direcionamento, e 

aprovação dos projetos de mobilidade urbana da Cidade que estão impactando diretamente 

nas áreas verdes e lagoas da cidade. Um dos casos emblemáticos é a linha do metrô do 

acesso norte ao aeroporto – Linha da Paralela –, pois estão sendo sumariamente aterradas 

todas as lagoas do canteiro central da avenida. Na Av. 29 de Março no Bairro do Troboji  
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APÊNDICE G – Relatório do Seminário Salvador e suas Cores: Espaço Urbano e 

Segregação Étnico Racial 

 

 

foram aterrados o Rio Troboji e suas diversas nascentes, extinguindo o rio que servia para 

usos cotidianos da população de baixa renda, em sua maioria negra, e, notadamente, dos 

templos religiosos de matrizes africanas do bairro e das circunvizinhanças;  

 

17 – Reestruturação das linhas de ônibus de acesso do Miolo e, principalmente do 

Subúrbio Ferroviário, que estão sendo fragmentadas para impedir o acesso da população 

pobre e negra da cidade às novas intervenções urbanas na Orla Atlântica. Trata-se de uma 

segregação étnico-racial que está sendo operada sem barreiras físicas apenas com a gestão 

administrativa dos fluxos e sistemas de transporte público da cidade. Consideramos que 

esta reestruturação não pode ser feita antes da discussão e aprovação do Plano de 

Mobilidade Urbana da cidade de Salvador. As linhas de ônibus deverão ser racionalizadas 

em função da futura Rede Integrada de Transportes que a nossa cidade necessita, a qual 

ainda não foi definida, pois o Plano está em curso; 

 

 

18 – Mudança das diretrizes de transportes de massa (e do plano da mobilidade urbana) 

proposta no PDDU que aumenta substancialmente a segregação étnico-racial no espaço 

urbano. As grandes concentrações populacionais negras da cidade não são atendidas e 

servidas diretamente pelas linhas do Metrô, VLT, e corredores de trafego da cidade, em 

relação ao acesso aos serviços urbanos de saúde, educação, trabalho, cultura e lazer, 

aumentando consideravelmente o tempo de deslocamento e as distâncias da população 

negra da cidade aos serviços urbanos. A sociedade clama por uma nova lógica para os 

projetos de mobilidade, mais humana, que contemple principalmente, os deslocamentos a 

pé e de bicicleta, nos bairros populares, assim como, o transporte vertical que viabilize a 

integração destes deslocamentos com o transporte de massa;  

 

19 – Proibição no PDDU de vias urbanas pedagiadas, exclusivas para uma parcela da 

população, o que constitui uma segregação étnica-racial no espaço urbano através de uma 

barreira „‟física-administrativa‟‟, sinal emblemático do processo de segregação em nossa 

cidade. 

 

20 – Criação do Parque Municipal da Pedra de Xangô em Cajazeiras – sítio histórico, 

arqueológico, cultural, étnico e ambiental no Miolo da Cidade do Salvador.            
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APÊNDICE H – Folder “Por que a criação do parque em rede Pedra de Xangô” 
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APÊNDICE I – Petição encaminhada a Câmara de Vereadores da Cidade de Salvador 
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APÊNDICE I – Petição encaminhada a Câmara de Vereadores da Cidade de Salvador 
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 APÊNDICE J – Ofício: : Encaminhado ao projeto de  pesquisa “Pedra de Xangô” a FGM 
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 APÊNDICE J – Ofício: Encaminhado ao projeto de  pesquisa “Pedra de Xangô” a FGM 
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APÊNDICE K – Denúncias ao Ministério Público 
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APÊNDICE K – Denúncias ao Ministério Público 
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APÊNDICE K – Denúncias ao Ministério Público 
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APÊNDICE L – Ofício encaminhado ao CEAMA 
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APÊNDICE M – Ofício encaminhado ao Núcleo de Defesa ao Patrimônio Artístico e 

Cultural NUDEPHAC 
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APÊNDICE O – Ofício encaminhado ao Núcleo de Defesa ao Patrimônio Artístico e 

Cultural NUDEPHAC 
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APÊNDICE P – Ofício encaminhado ao FGM – Processo de Tombamento da Pedra de 

Xangô – Projeto de Pesquisa Qualificação I 
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APÊNDICE Q – Ofício encaminhado ao FGM – Processo de Tombamento da Pedra de 

Xangô – Projeto de Pesquisa Qualificação II 
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APÊNDICE Q – Ofício encaminhado ao FGM – Processo de Tombamento da Pedra de 

Xangô – Projeto de Pesquisa Qualificação II 
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APÊNDICE Q – Ofício encaminhado ao FGM – Processo de Tombamento da Pedra de 

Xangô – Projeto de Pesquisa Qualificação II 
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APÊNDICE R – Ofício encaminhado a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial do 

Estado da Bahia 
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 APÊNDICE R – Ofício encaminhado a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial do 

Estado da Bahia  
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APÊNDICE S – Oficio encaminhado a FGM: Processo de Tombamento da Pedra de Xangô 

 

 

 



 

 

326 

 

 

 

APÊNDICE S – Ofício encaminhado a FGM: Processo de Tombamento da Pedra de Xangô 
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 APÊNDICE S – Ofício encaminhado a FGM: Processo de Tombamento da Pedra de Xangô 
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 APÊNDICE T – Email enviado ao presidente da AFALeonel Monteiro e a Roberto Rodrigues Ogã 

do Ilê Axé Opô Afonjá/ Membro da Irmandade Religiosa de Ojés Ogans e Tátas – SIOBÁ / 

Membro do GT do Ministério de Justiça contra a intolerância religiosa 
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APÊNDICE U – Cartografia dos Lugares Sagrados 
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ANEXO A – Matéria: Bairros antigos de Salvador sediaram quilombos importantes 
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ANEXO B – Site IPHAN: Consulta Processo/Documento referente ao Tombamentoda Pedra 

de Xangô – acessado em 16 de Fevereiro de 2017 ás 18:00 H 
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ANEXO C – Matéria: Símbolo de Quilombo será preservado 
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ANEXO D  – Cajazeiras realiza primeira lavagem da pedra de Xangô 
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ANEXO E – Ofício IPAC: Informação Técnica - Tombamento da Pedra de Xangô – 

Cajazeiras 

 

 

  



 

 

336 

 

 

 

ANEXO E – Oficio IPAC: Informação Técnica - Tombamento da Pedra de Xangô – 

Cajazeiras 
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ANEXO F – Ofício Governo do Estado da Bahia: Resposta demanda tombamento da área 

do Quilombo do Buraco do Tatú – Pedra de Xangô/Cajazeiras 
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ANEXO G – Matéria: Duas pedras são alvo de devoção religiosa 
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ANEXO H – Ofício: URBIS – Habitação e urbanização da Bahia S/A 
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ANEXO I – Matéria: Com a justiça de Xangô 
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ANEXO J – Matéria: Terreiros na defesa da Pedra de Xangô 

 

 

  



 

 

342 

 

 

 

ANEXO K – Ofício IPHAN: Solicitação de tombamento da Pedra do Buraco do Tatu 
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ANEXO K – Ofício IPHAN:  Solicitação de tombamento da Pedra do Buraco do Tatu 
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ANEXO K – Ofício IPHAN:  Solicitação de tombamento da Pedra do Buraco do Tatu 
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ANEXO L – Ofício IPAC:  Referente ao tombamento da Pedra do Buraco do Tatú 
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 ANEXO L – Ofício IPAC: Parecer Técnico - Referente ao tombamento da Pedra do Buraco 

do Tatu 
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ANEXO M – Matéria: Rei da Nigéria conhece cultura Afrobaiana 
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ANEXO N – Folder: Primeiro Seminário Internacional para preservação do patrimônio 

cultural Brasil Nigéria 
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ANEXO N – Folder: Primeiro Seminário Internacional para preservação do patrimônio 

cultural Brasil Nigéria 
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ANEXO O – Matéria: Brasil e Nigéria fazem seminário voltado à valoração cultural 
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 ANEXO P – Matéria: Um rei entre nós 
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ANEXO Q – Matéria: Alteza do Gantois 
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ANEXO R – Matéria: Nos terreiros. Tradições preservadas encantam nigeriano 
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ANEXO S – Matéria: Rei Nigeriano faz visita a Pedra de Xangô 
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ANEXO T– Matéria: Boas orientações devem ser cumpridas 
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ANEXO U – Matéria: Adeptos do culto afro denunciam ataque à Pedra de Xangô 
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ANEXO V – Projeto de indicação 259/14 – Tombamento da Pedra de Xangô. Vereador 

Silvio Humberto 

 



 

 

358 

 

 

 

ANEXO W – Matéria: Pastores e adeptos do candomblé se unem pelo combate a 

intolerância religiosa 
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 ANEXO W – Matéria: Pastores e adeptos do candomblé se unem pelo combate a 

intolerância religiosa  
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ANEXO X – Ofício CONDER: Atendimento ao Oficio com envio da Base Cartografica 

SICA R 1992 e 2010  - Salvador  
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ANEXO Y – Matéria: Parlamentar Solicita a construção do memorial da Pedra de Xangô. 

Dep. Estadual João Carlos Bacelar 
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ANEXO Z – Site IPHAN: Consulta Processo/Documento referente ao Tombamentoda Pedra 

de Xangô – acessado em 16 de Fevereiro de 2017 ás 18:00 H 
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ANEXO AA – Laudo Geológico: Inspeção Geologia de superfície ao monumento lítico 

Afro-religioso Pedra de Xangô. Companhia Baiana de Pesquisa Mineral 
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Esta CBPM recebeu solicitação encaminhada pela Secretaria de Promoção 
da Igualdade Racial (Sepromi) do Governo do Estado da Bahia (Ofício nº 304 – 
Anexo 1) para inspeção geológica no “Monumento Religioso de Matriz Africana - 
Pedra de Xangô”. 

 
O Diretor Presidente da empresa, Dr. Hari Alexandre Brust, houve por bem 

encaminhar o expediente ora mencionado ao Diretor Técnico da empresa – Dr. 
Rafael Avena Neto que determinou a esta GERID (antiga GEPUB) para que 
procedesse, o atendimento solicitado pela Sepromi. 

De posse desta superior deliberação a GERID iniciou, de imediato, as 
providências necessárias para a realização dos estudos requeridos. 

Em sequência, foram executadas as seguintes tarefas: 
Coleta de informações cartográficas, imagens e bibliográficas que 

permitissem a formação de um conjunto básico das informações e dos elementos 
espaciais constitutivos do local e do entorno imediato do sítio (Figura 1) em que se 
localiza, geologicamente, o mencionado monumento; 

Formação de uma equipe técnica envolvendo o geólogo Adalberto de F. 
Ribeiro e o geólogo e petrógrafo Antônio Marcos Vitória de Moraes; 

Discussões pela equipe técnica das informações geológicas e espaciais 
levantadas; compatibilização de agenda e planejamento das atividades in loco; 
requisição de veículo com auxiliar técnico; 

Realização da inspeção geológica no local do Monumento Afro-Religioso 
Pedra de Xangô (Foto capa e Anexo 3); 

Integração e interpretação dos dados bibliográficos e daqueles levantados em 
campo. Preparação de Lâmina e realização de estudo Petrográfico (macro e 
microscópico) de amostra do Monumento Pedra de Xangô (Anexo 4); 

Elaboração deste relatório de Inspeção Geológica de Superfície do 
Monumento Afro Religioso: Pedra de Xangô, composto de texto e anexos. 

Não obstante toda esta sistemática, os eventuais leitores desta Nota Técnica 
de Inspeção deve ter em mente que se trata de um documento preliminar cujo 
escopo visou o atendimento dos objetivos propostos. 
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Figura 1 - Mapa de Acesso e Localização à „„Pedra de Xangô‟‟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      Pedra de Xangô 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CBPM/SEDET, 2015 - Téc. em Geol. Victor Venâncio Localização Aérea - Pedra de Xangô 

 

Fonte: Imagem „„Conder‟‟ / Dra. Maria Alice Pereira Silva 
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Conforme ofício (Anexo 1) da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial os 

objetivos principais desta inspeção geológica são: 

 

- O primeiro diz respeito “a caracterização da pedra visando melhor garantir a sua 

preservação como parte integrante do patrimônio ambiental de Salvador e do patrimônio 

cultural de matriz africana”. 

 

O segundo se refere à possibilidade de indicar orientações adequadas para a 

salvaguarda físico-ambiental do monumento lítico: Pedra de Xangô. 

 

Quanto à localização geográfica, o “Monumento Lítico Afro Religioso – Pedra de 

Xangô” tem coordenadas GPS 565.232 / Oeste e 8.574.347 Sul, se posicionando as margens 

da Avenida Assis Valente, a qual pode ser considerada como uma via de interligação entre 

os Bairros de Cajazeiras X e a Estrada Velha do Aeroporto (Faz. Grande II). 

 

Portanto, pode-se afirmar que o mencionado monumento situa-se em área urbana da 

Cidade do Salvador podendo ser facilmente visitado a partir da Avenida Luiz Viana Filho 

(Paralela) através de duas opções principais (Ver Figura 1 – Mapa de Localização e 

Acessos). 

 

Em uma das opções, pode-se deixar a Av. Paralela pelo acesso que leva aos (Ver 

Figura 1 – Mapa de Localização e Acessos) Bairros de São Marcos e Pau da Lima seguindo-

se então pela Via Regional até o Bairro Cajazeiras X, de onde se alcança a Av. Assis 

Valente. Na outra opção de acesso ao Monumento pode-se deixar a Av. Paralela pelo Bairro 

de Mussurunga seguindo-se até a Estrada Velha do Aeroporto de onde se alcança o Bairro 

de Fazenda Grande II seguindo-se então até a Av. Assis Valente. 
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Conforme referências geológicas listadas ao final, somente há poucas décadas que 

estudos tecnocientíficos sobre a geologia da cidade do Salvador se tornaram disponíveis (ver 

Referências). Em geral, esses trabalhos têm uma profundidade em termos do conteúdo 

científico compatível com seus objetivos que visam principalmente investigar a evolução 

geotectônica do segmento crustal onde se assenta a cidade do Salvador. 

Todavia, considerando os objetivos propostos para esta Inspeção Geológica de 

Superfície no Monumento - Pedra de Xangô parece suficiente à apresentação de uma síntese 

que possibilite o necessário entendimento sobre a natureza geológica destes terrenos. 

Assim, se pode afirmar que, ponto de vista geológico, o sítio em que se assenta a 

cidade do Salvador é constituído por dois conjuntos principais de “terrenos” os quais são 

separados, no tempo e espaço, por distinta historias geológicas. 

 

A parte ocidental da cidade balizada pelo plano que separa a Cidade Alta da Cidade 

Baixa e o entorno da Baía de Todos os Santos, é formada por um conjunto de rochas 

sedimentares associadas à evolução geotectônica da Bacia do Recôncavo (Figura 2) 

enquanto que, a parte posicionada a Leste desse plano, que se estende até a linha de praias 

da Costa Atlântica tem um substrato de rochas que constituem o “Alto do Salvador” ou 

ainda o 

 

“embasamento cristalino”. 

 

Conforme se pode observar na figura 2, esses dois conjuntos litológicos principais são 

colocados lado a lado, por um “plano” de Falha, cujo traço está bem mostrado no Mapa que 

vai anexo (Anexo 2). Ilustrativamente, destaque-se que, um trecho deste plano de falha, 

pode ser visualizado diretamente, a partir do Mercado Modelo quando se olha para a escarpa 

(um trecho do próprio “Plano da Falha”) situada ao fundo da torre do Elevador Lacerda, a 

qual separa as “cidades Alta e Baixa”. 
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Na verdade, a Geologia da Bahia, sabe e afirma que a escarpa, ora referida é apenas 

um pequeno trecho de um longo plano de Falha, com dezenas de quilômetros de 

comprimento. Este plano de Falha constitui uma espécie de ruptura tectônica, com centenas 

de metros de profundidade que, além de separar os dois conjuntos de rochas acima referidos 

posicionam lado a lado, rochas com idades separadas por bilhões de anos entre si. 

 

Em consequência, a maior parte da mancha urbana da Cidade do Salvador assenta-

se sobre o conjunto litológico denominado “Complexo ou Cinturão Salvador - Esplanada 

(CSE), o qual é formado por rochas ortognáissicas, granulíticas, associadas às Eras 

Geológicas do Arqueano - Paleoproterozoico” (Figura 2/Anexo 2). 

 

Recentes informações noticiadas por Souza (2013) indicam idades entre 2,1 - 2,4 

bilhões de anos (Ga), obtidas em datações geocronológicas de algumas amostras destas 

rochas cristalinas subjacentes à Cidade do Salvador. Em função dessas idades as rochas são 

consideradas como pertencentes aos tempos geológicos do Arqueano ao Paleoproterozoico. 

(Figura 2/Anexo 2). 

 

Ainda na mesma figura, também se pode notar que a parte mais ocidental da cidade, 

que bordeja a Baía de Todos os Santos, é constituída por rochas sedimentares (arenito, 

folhelho, siltito, calcário) integrantes da Bacia Sedimentar do Recôncavo, agrupadas às 

Formação  

Pojuca e. Essas rochas são consideradas do Cretáceo Inferior da Era Mesozoica com idade 

da ordem de 100 milhões de anos (Ma) (Figura 2/Anexo 2). 

 

Registre-se de imediato que a “Pedra de Xangô” se associa ao primeiro desses 

conjuntos litológicos, genérica e geologicamente referido como “Alto do Salvador” do 

Complexo Salvador - Esplanada (CSE) conforme será discutido no próximo tópico. 
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Figura 2 - Mapa Geológico Simplificado Regional de Salvador – Bahia. 
 

(Fontes: Adaptado de Dalton de Souza et al. 2003; Compilado de Souza, Jailma Santos de, 

2013) 

 

4. MONUMENTO LÍTICO “PEDRA DE XANGÔ” 

 

Espera-se que as informações sintetizadas no item anterior possibilitem o 
entendimentode  que  o  “Monumento  Lítico  Afro-Religioso  -  Pedra  de  Xangô”  associa-
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se  às  rochas cristalinas, de alto grau metamórfico, englobadas em um Cinturão denominado 

Salvador – Esplanada de idade Arqueana (>2,0 Ba). 

Embora os dados coligidos até aqui digam respeito ao entorno do monumento, de 

agora por diante a própria “Pedra de Xangô” será o foco deste relatório. 

 

 

4.1. MORFOLOGIA 

 

A exposição natural da “Pedra de Xangô” no local em que se encontra parece 

surpreendente e misterioso para inúmeros visitantes. 

De fato, em razão das características superficiais, tamanho/volume e disposição, 

entre outros aspectos aparentemente intrigantes pode-se elaborar várias perguntas. 

Provavelmente, a primeira observação a ser considerada diz respeito ao tamanho e ao 

isolamento do bloco posicionado na margem de um pequeno vale. Sem dúvida, com cerca 

de 8m de altura, estimada visualmente, as dimensões da “Pedra de Xangô” chama atenção 

imediatamente (Anexo 3). 

Outros aspectos também merecem atenção, tais como: - a disposição do bloco em 

repouso aparente sobre um lajedo de coloração amarelada; - a superfície sulcada; - a 

aparência de dois blocos coalescente de um lado; - o pequeno “túnel” que une as duas 

frentes principais; (Anexo 3). 

Certamente, para o esclarecimento mais preciso de todos estes e outros aspectos 

morfológicos seriam necessários estudos mais aprofundados. Todavia, para o atendimento 

dos objetivos propostos e de acordo com as observações efetuadas na inspeção realizada é 

possível, em caráter preliminar, tecer considerações a respeito dessas características. 

Primeiramente, se deve mencionar que a partir das observações efetuadas no local, o 

bloco lítico denominado “Pedra de Xangô” foi aparentemente originado a partir de 

processos de intemperismo químico-físico que atuaram sobre a rocha in situ subjacente, a 

qual pertencente ao Cinturão Salvador – Esplanada (CSE), discutido no item anterior. 

Portanto, pode ser considerado, pois, como um bloco residual em relação à rocha que lhe 

deu origem, a qual pode ser claramente visualizada no sopé da Pedra do Xangô (Anexo 3). 

A presença destes blocos residuais em meio ao manto de alteração, argiloso, da rocha 

subjacente tem ocorrência noticiada pelas investigações por sondagens geotécnicas para fins 

de construção civil no município da Salvador. 

Ademais, se observa no local que o bloco lítico “Pedra de Xangô” repousa 

diretamente sobre um lajedo de rocha supostamente in situ, a qual tem características 

superficiais de estrutura e mineralogia muito similar àquela observada no bloco. 

 

A disposição desse bloco sobreposto à rocha in situ, com leve inclinação sugere 

simplesmente que o manto de alteração argilosa, tão comum na morfologia regional do 

“Alto de Salvador”, foi erodido expondo por consequência o próprio bloco ou “Pedra de 

Xangô” 

 

(Anexo 3). 

 

A respeito do sulcamento (Anexo 3) da parte superficial da “Pedra de Xangô” pode-

se atribuí-lo aos efeitos decorrentes da alternância de camadas mais resistentes com camadas 

menos resistentes. 

 

Os quebramentos observados em posição oblíquos e/ou subparalelos à foliação 

presentes tanto na própria “Pedra de Xangô” quanto na rocha subjacente representam traços 
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de deformação rúptil associados, certamente à evolução tectônica do Cinturão Salvador – 

Esplanada (CSE). 
 

 

4.2. ESTUDO MICROSCÓPICO OU PETROGRÁFICO 

 

Durante a inspeção de campo se procurou coletar uma pequena amostra na porção 

inferior “Pedra de Xangô” para se conhecer a sua composição mineralógica, textural e 

outros elementos petrográficos importantes para a realização dos objetivos da inspeção 

através caracterização da natureza lítica do monumento bem como, a sua correlação com as 

rochas da região da Cidade do Salvador. 

Embora de pequena dimensão (ver Foto 1/Amostra FR/R 193) e em quantidade 

restrita, (uma amostra) para não danificar o monumento, a respectiva lâmina delgada foi 

elaborada no laboratório da CBPM e o Estudo Petrográfico foi elaborado pelo geólogo 

Antônio Marcos V. de Moraes, especialista nestes estudos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1 - Amostra FR-R-193. Rocha metamórfica, paragnáissica, da fácies granulito, rica em 

minerais, tipo feldspato, quartzo além de granada, biotita. Observa-se alteração intempérica 

(intemperismo) nas bordas externas 

 

O inteiro teor do Estudo Petrográfico, ora mencionado pode ser examinado no Anexo 4. 

Comenta-se a seguir principais aspectos desse Estudo, os quais podem ser considerados 

mais importantes para a realização dos objetivos propostos (item 2) a esta inspeção 

geológica de superfície ao Monumento Lítico Afro - Religioso “Pedra de Xangô”. 
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Quanto aos aspectos mesoscópicos (exame visual e/ou lupa manual e de mesa) a 

amostra analisada pode ser descrita como “rocha de coloração cinza, granulação fina a 

média, bem foliada, com desenvolvimento de finas bandas com granada entre quartzo e 

feldspatos, além de biotita. A diferença composicional entre bandas mais ricas em quartzo e 

bandas com feldspatos (plagioclásio + kfeldspato) produz diferença na superfície da rocha 

com formação de sulcos e relevos” devido à diferença relativa entre essas bandas quando 

submetida aos processos intempéricos. 

No que diz respeito ao arranjo dos componentes minerais nota-se que, sob o campo 

microscópico observa-se um “mosaico com textura granoblástica, orientada, representada 

por um mosaico de cristais de granada (1,5 mm), quartzo (2,0 mm), mesopertita com textura 

gráfica (4,0 mm), microclima (K-feldspato), plagioclásio parcialmente sericitizado, biotita e 

tendo como mineral acessório o zircão. A rocha foi submetida à deformação que resulta no 

desenvolvimento de forte extinção ondulante visíveis nos cristais de quartzo. Evidências de  

processos  hidrotermais  são  evidenciadas  pela  sericitização  dos  cristais  de  plagioclásio” 

(Fotomicrografias 1 e 2 demais ver Anexo 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotomicrografia 1 - Amostra GEPUB: FR-R-193. Visão geral da rocha com mosaico de 

quartzo (Qzo), mesopertita(Mes) e plagioclásio (Plg), tendo palhetas de biotita vermelha 

(Bt) e opacos (Op) em permeio. Granada (Gn). Aumento de 2,5 x_LP 
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Fotomicrografia 2 - Amostra GEPUB: FR-R-193. Visão geral da rocha com mosaico de quartzo, 

mesopertita e plagioclásio, tendo palhetas de biotita vermelha e opacos em permeio.] 

Aumento de 2,5_NX 

 

             Percentualmente, a composição mineralógica, média aproximada encontrada pelo estudo 

menciona: - 25% de Mesopertita/Microclina; - 20% de Plagioclásio sericitizado; - 15% de Granada; - 

5% de Biotita Vermelha; - Zircão Traços; - Opacos Traços. 

De posse destas observações pode-se admitir petrograficamente que o material que 

deu origem a esta rocha que constitui a “Pedra de Xangô” tem uma natureza sedimentar (ou, 

geologicamente, é uma rocha “paraderivada”) que foi submetido ao metamorfismo de alto 

grau no interior da crosta terrestre com temperatura elevada (> 800ºC) associada à fácies 

granulito. 

Finalmente, considerando o conjunto de todas estas observações obtidas a ou partir 

da amostra coletada pode-se classificar petrograficamente, a “Pedra de Xangô”, como uma 

rocha metamórfica da fácies granulito, identificada como: Biotita Granada Gnaisse 

Tectonizado ou, simplesmente: Gnaisse. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

Todos os dados primários e aqueles secundários, compilados de qualificadas 

referências, foram aqui relatados e considerados com vistas ao atendimento dos objetivos 

requeridos pela Sepromi (Item 2). 

Neste caso, convém assinalar como síntese que, do ponto de vista geológico e em 

acordo com os dados compulsados ou produzidos anteriormente, se admite o seguinte 

encadeamento de observações entorno do “Monumento Lítico Afro-Religioso - Pedra de 

Xangô”: 

Este monumento localizado na área urbana da cidade do Salvador, entre os bairros 

Cajazeiras X e Fazenda Grande (Item 2), associa-se, regionalmente, ao Cinturão Salvador - 

Esplanada (CSE – Figura 2) , no geral, constituído de rochas metamórficas granulíticas, de 

idade Neo-Arqueana (> 2 bilhões de anos) a Paleoproterozoica; 
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O monumento em si (Foto de Capa e Fotos do Anexo 3) pode ser descrito como um 

grande bloco (cerca de 8 m de altura), residual, dos processos intempéricos, que atuaram na 

rocha gnáissica subjacente; 

Estudo petrográfico (Anexo 4) realizado em amostra obtida na “Pedra de Xangô” 

que a mesma tem uma composição mineralógica, essencialmente quartzo-feldspática (do 

ordem de 60%). Essa análise também revela que os minerais estão formando bandas 

alternadas, de minerais relativamente mais resistentes, com bandas de minerais menos 

resistentes, aos agentes do intemperismo. Isso resultar, em superfície, na alternância de 

sulcos e cristas. 

Posto isso, a caracterização da “Pedra de Xangô” visando melhor garantir a sua 

preservação como parte integrante do patrimônio ambiental do Salvador e do patrimônio 

cultural de matriz africana se pode considerar satisfeito como um dos objetivos propostos 

(primeiro objetivo/Item 2) uma vez que, esse monumento é aqui classificado como um bloco 

de uma rocha gnáissica, composta mineralogicamente de feldspatos (plagioclásio e K-

felsdspato) – quartzo - granada além de biotita e zircão. 

Por conseguinte, considerando aqui qualificado o monumento lítico “Pedra de 

Xangô” em termos geológicos (regional, morfológicos, mineralógicos, petrográficos, 

geocronológico) pode-se mencionar que, o principal foco de ameaças à integridade física do 

Monumento decorre daquelas que são de natureza antrópica. Isto é, todas aquelas passiveis 

de serem produzidas por pessoas, tais como: detonações por explosivos, produtos químicos 

agressivos; choques com equipamentos contundentes ou perfurantes; queima de material 

potencialmente fuliginoso, obras públicas ou privadas passíveis de desestabilização do 

bloco; soterramento ou inundação da base além de outras a serem possivelmente elencadas; 

Em face disto, a indicação de orientações adequadas para a salvaguarda físico-

ambiental (segundo objetivo/Item 2) do monumento lítico: “Pedra de Xangô” deve ser 

resultante de um estudo, ora sugerido, cujo escopo principal seja de natureza ambiental 

integrado a um projeto de valorização paisagística e urbanística do local. 

 

Todavia, que fique registrado. A impressão dos autores é de que, quem se postar 

diante do monumento lítico “Pedra de Xangô” percebe que se está diante de um pequeno 

sítio urbano merecedor de maior valorização do ponto de vista geocientífico-cultural-

religioso-paisagístico. 
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ANEXO – 1 
 

 

OFÍCIO 309/2014 DE 12/12/2014 
 

SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA 
 

IGUALDADE RACIAL 



 

 

381 

 

 

 



 

 

382 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO – 2 

 

 

MAPA GEOLÓGICO REGIONAL DA CIDADE DO 
 

SALVADOR – BAHIA, COM A LOCALIZAÇÃO DA 
 

“PEDRA DE XANGÔ
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ANEXO – 3 
 

 

FOTOGRAFIAS DA “PEDRA DE XANGÔ” 
 

Inspeção de 07.01.15 
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Foto 1 – Pedra de Xangô, Avenida Assis Valente (Ligação Cajazeiras X – Fazenda Grande) 

Salvador. Notar: - a disposição dos dois blocos apoiados entre si, segundo um plano de fratura, 

aberta, subparalela à foliação principal; - a rocha subjacente de coloração amarelada, também 

 

fortemente foliada; - observar a superfície dos blocos fortemente sulcada onde 

pequenas cristas e depressões são também paralelas com a foliação. 

 

A rocha subjacente pertence ao Cinturão Salvador – Esplanada com idade superior a 2,0 bilhões de 

anos, caracterizado pela presença de rochas metamórficas de alto grau denominadas 

genericamente por granulitos. 
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Foto 2 

 

 

 

 

 

 

À esquerda, face oposta a mostrada na foto 

anterior, observando o mesmo paralelismos 

da foliação comentada e o sistema de 

faturamento transversal à foliação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À direita, notar detalhe de oferenda posta 

sobre bloco menor e o plano de fratura aberta 

que comunica com a face anterior. 
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Foto 3 – Detalhe da rocha subjacente ao bloco “Pedra de Xangô referida nas 

fotos anteriores. Notar intensidade dos planos de foliação com bandas e as 

fraturas diagonais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4 – Detalhe macroscópico da textura da rocha que constitui o 

monumento lítico “Pedra de Xangô. Notar a forte orientação dos cristais 

paralelamente à foliação 
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ANEXO – 4 
 

 

 

ESTUDO PETROGRÁFICO EM AMOSTRA DA 
 

“PEDRA DE XANGÔ” 
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ANÁLISE PETROGRÁFICA 
PROJETO: PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADES MINERAIS 
CODIFICAÇÃO DA AMOSTRA: FR-R-193 
COORDENADAS: 565.232/8.574.397 
Nº DE LABORATÓRIO: FR-R-193 
DATA: 12/01/2015 
 

CARACTERÍSTICAS MESOSCÓPICAS 

Rocha de coloração cinza, granulação fina a média, bem foliada, com 
desenvolvimento de fina bandas com granada entre quartzo e feldspatos, além de 
biotita. A diferença composicional entre bandas com quartzo e bandas com 
feldspatos(plagioclásio) produz diferença na superfície da rocha com formação de 
sulcos e relevos. 

 

CARACTERÍSTICAS MICROSCÓPICAS 

Rocha com uma textura granoblástica, orientada, representada por um mosaico de 
cristais de granada (1,5mm), quartzo (2,0mm), mesopertita com textura gráfica 
(4,0mm), microclina, plagioclásio sericitizado ou não, biotita e tendo como mineral 
acessório o zircão. A rocha foi submetida a deformação com desenvolvimento de 
forte extinção ondulante nos cristais de quartzo, acompanhado de hidrotermalismo 
com sericitização dos cristais de plagioclásio. 

 

COMPOSIÇÃO MINERALÓGICA                          % *  % *   

                                                                                    %  

Granada 15   

Plagioclásio sericitizado 20   

Mesopertita/Microclina 25   

Quartzo 35   

Biotita vermelha 5   

Zircão Tr   

Opacos Tr   

 

DESCRIÇÃO 

Trata-se de uma rocha de origem sedimentar, paraderivada, a qual foi 
metamorfizada na fácies granulito, com formação de mesopertita, biotita vermelha 
titanífera e granada. Os opacos em forma de bastonetes podem ser cristais de 
hematita. A formação da granada deve ser contemporânea com a rocha e 
posterior a formação de quartzo e do plagioclásio, pois ocorre envolvendo os 
mesmos envolvida com a deformação com quebramento de seus cristais junto 
com o quartzo, plagioclásio e a mesopertita. 

 

Destaca-se que a formação de textura gráfica na mesopertita caracteriza uma 
rocha a qual foi elevada a altas temperaturas(>800ºC). 
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*Percentagem aproximada 

 

CLASSE ROCHA 

Sedimentar/Metamórfica Biotita Granada Gnaisse Tectonizado 

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

PETRÓGRAFO 

  

Para derivada na fácies granulito Marcos /SEATE-Petrografia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o 1 - Amostra FR-R-193. Rocha paragnáissica rica em granada e na fácies granulito com 

alteração nas bordas (intemperismo). 
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Fotomicrografia 1 - Amostra GEPUB: FR-R-193. Visão geral da rocha com 

mosaico de quartzo, mesopertita e plagioclásio, tendo palhetas de biotita 

vermelha e opacos em permeio. Aumento de 2,5_LP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotomicrografia 2 - Amostra GEPUB: FR-R-193. Visão geral da rocha com 

mosaico de quartzo, mesopertita e plagioclásio, tendo palhetas de biotita 

vermelha e opacos em permeio. Aumento de 2,5_NX. 
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Fotomicrografia 3 - Amostra GEPUB: FR-R-193. Detalhe da rocha com mosaico de granada (Grt), 

quartzo (Qzo), mesopertita (Mes) com cristais simplectíticos de quartzo (Qzo) e plagioclásio 

sericitizado (Plg_Ser), tendo palhetas de biotita vermelha(Bt) e opacos (Op) em permeio. Aumento 

de 5_LP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotomicrografia 4 - Amostra GEPUB: FR-R-193. Detalhe da rocha com mosaico de granada 

(Grt), quartzo (Qzo), onde a granada engloba cristais de e plagioclásio (Plg) e quartzo, 

observando-se forte extinção ondulante no quartzo. Aumento de 5_NX. 
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ANEXO BB – Oficio CONDER: Atendimento ao oficio – fornecimento de arquivos do Banco 

de Dados Geoespaciais do INFORMS 
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ANEXO CC – ATA da 19º Audiência Publica Sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento 

Urbano (PDDU) realizado pela Câmara Municipal de Salvador (CMS) 
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ANEXO DD – Declaração: FGM em referência ao projeto de pesquisa “Pedra de Xangô” que 

integrará o dossiê do processo de tombamento da Pedra de Xangô 
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 ANEXO EE – Matéria: Gestor anuncia tombamento da Pedra de Xangô como patrimônio 
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ANEXO FF – Matéria:Fé e resistência marcam 8° edição da caminhada 
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ANEXO GG – Matéria jornal Correio da Bahia: Fé e resistência marcam 8° edição da 

caminhada 
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ANEXO GG – Matéria jornal Correio da Bahia: Fé e resistência marcam 8° edição da 

caminhada 
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ANEXO HH – Convite: Participação da Ação de Educação Patrimonial Gregório de Matos 

“Patrimonio É...” 
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ANEXO II – Discurso Alaafin de Oyó   
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ANEXO II – Discurso Alaafin de Oyó 
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ANEXO II – Discurso Alaafin de Oyó 
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ANEXO II – Discurso Alaafin de Oyó   
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ANEXO II – Discurso Alaafin de Oyó 
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ANEXO II – Discurso Alaafin de Oyó 

 

 


