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RESUMO 

A presente dissertação trata do significado da matéria no candomblé1, tendo como 
objeto de estudo, as arquiteturas dos templos dedicados ao vodum Azansú, no Terreiro2 
Humpâme Ayíono Huntolóji, na cidade de Cachoeira na Bahia, e ao orixá3 Omolu, no 
Terreiro Ilê Axé Oyó Ni Ibecê ou Terreiro do Capivari, situado no município de São Félix, 
também no Recôncavo Baiano. O seguinte trabalho pretende desvelar e demonstrar, como os 
terreiros de candomblé, considerados como patrimônios culturais, exercem as suas próprias 
dinâmicas de preservação dos seus bens materiais, mesmo sendo regidos pelas legislações, 
ferramentas jurídicas e administrativas, técnicas e conceitos de preservação das instituições 
preservacionistas, que constituem os seus critérios de conservação na excepcionalidade 
artística e histórica dos objetos materiais, o que fundamenta os seus métodos de preservação, 
estando estes, estruturados na permanência, imutabilidade e autenticidade da matéria. O que 
diverge consideravelmente das práticas de conservação e preservação dos bens materiais 
existentes no candomblé, e que se encontram fundamentadas em processos que envolvem não 
somente a impermanência da matéria, mas também, a sua substituição, mutabilidade, 
transitoriedade, transformação e restituição. Esses processos estão atrelados de forma 
indissociável às práticas dos rituais e a cosmovisão afrodescendente reproduzida nos terreiros, 
bem como a conceitos que envolvem a ancestralidade, o parentesco, o intercâmbio entre os 
mundos material e espiritual e, sobretudo, a produção, potencialização e permanência do axé4. 
Esta diferença de conceitos e práticas de conservação tem gerado uma série de conflitos, 
divergências, embates e enfrentamentos entre as comunidades de terreiro e os órgãos de 
preservação do patrimônio cultural brasileiro. Sendo assim, objetivou-se com o seguinte 
trabalho, esclarecer e elucidar os pontos considerados como críticos, no que se refere às 
dificuldades por parte dos órgãos de preservação em entender os princípios e preceitos que 
regem a dinâmica de salvaguarda da matéria no candomblé. Buscou-se ainda, compreender os 
significados, os sentidos, os conceitos, os propósitos e as práticas de preservação dos 
principais bens materiais dos terreiros estudados, ou seja, as arquiteturas dos seus templos, 
tratadas essencialmente como um produto da cultura e da cosmologia dos grupos humanos, os 
objetos rituais e os elementos materiais que constituem os seus símbolos religiosos, bem 
como a relação desses objetos com o espaço, o lugar, os rituais e as comunidades que deles 
fazem uso, tecendo relações de identidade e pertencimento. 

Palavras-chave: Arquitetura, Patrimônio Cultural Afro-brasileiro, Candomblé, Terreiros do 
Recôncavo Baiano, Brasil. 

 

 

                                                 
1 Religião de origem africana que foi trazida para o Brasil, a partir do encontro de diversos povos africanos aqui 
chegados no bojo da diáspora promovida pelo sistema escravista. 
2 Templos para a prática de rituais religiosos do candomblé. 
3 Deidades, representando as forças da natureza, adoradas pela tribo dos yoruba que moravam no sudoeste da 
atual Nigéria e também no Benim e no norte do Togo. 
4 O axé é a força invisível, a força mágico-sagrada de toda divindade, de todo ser animado, de todas as coisas. 



ABSTRACT 

The present dissertation deals with the meaning of the matter in candomblé1, having as object 
of study, the architectures of the temples dedicated to the vodum Azansú, in the Terreiro2 
Humpâme Ayíono Huntolóji, in the city of Cachoeira in Bahia, and to the orixá3 Omolu, in 
Terreiro Ilê Axé Oyó Ni Ibecê or Terreiro do Capivari, located in the municipality of São 
Félix, also in the Recôncavo Baiano area. The following work intends to reveal and 
demonstrate how terreiros of candomblé, considered as cultural patrimonies, exert their own 
dynamics of preservation of their material goods, even though they are governed by legal, 
administrative and technical tools and concepts of preservation institutions , which constitute 
their criteria of conservation in the artistic and historical exceptionality of material objects, 
which underlies their methods of preservation, which are structured in the permanence, 
immutability and authenticity of matter. This diverges considerably from the practices of 
conservation and preservation of material possessions existing in candomble and which are 
based on processes that involve not only the impermanence of matter, but also its substitution, 
mutability, transience, transformation and restitution. These processes are indissociably linked 
to ritual practices and the afro-descendant worldview reproduced in the terreiros, as well as to 
concepts involving ancestry, kinship, exchange between the material and spiritual worlds and, 
above all, the production, enhancement and permanence of the axé4. This difference in 
conservation concepts and practices has generated a series of conflicts, disagreements, clashes 
and confrontations between the terreiro communities and the government agencies for the 
preservation of Brazilian historical heritage. Thus, the objective of this work was to clarify 
and elucidate the points considered as critical, regarding the difficulties on the part of the 
preservation agencies in understanding the principles and precepts that govern the dynamics 
of safeguarding the matter in candomblé. It was also sought to understand the meanings, 
senses, concepts, purposes and practices of preservation of the main material goods of the 
studied terreiros, that is, the architectures of their temples, treated essentially as a product of 
the culture and cosmology of the human groups, ritual objects and material elements that 
constitute their religious symbols, as well as the relationship of these objects with the space, 
place, rituals and communities that make use of them, weaving relations of identity and 
belonging. 

Keywords: Architecture, Afro-Brazilian Cultural Heritage, Candomblé, Terreiros do 
Recôncavo Baiano, Brazil. 

                                                 
1 Religion of African origin that was brought to Brazil, from the encounter of several African peoples arrived 
here in the bulge of the diaspora promoted by the slave system. 
2 Temples for the practice of candomblé religious rituals. 
3 Deities, representing the forces of nature, worshiped by the tribe of the Yoruba who lived in the southwest of 
present-day Nigeria and also Benin and northern Togo 
4 Axé is the invisible force, the magic-sacred force of all divinity, of every animate being, of all things. 
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INTRODUÇÃO 

Vejo-me ainda criança, na casa dos meus avós maternos em Salvador, na Bahia. O 

aroma de incenso no ar, a toalha branca de algodão sobre a mesa, e, ainda ali, um jarro de 

louça repleto de angélicas, rosas e crisântemos brancos. No fogão, a minha avó aquecia em 

uma panela, milhos que estourariam em pipocas.  

Ao lado da porta de entrada da casa via-se uma vela branca flamulando e, de repente, 

vejo o meu avô passar em direção ao quarto situado no quintal do imóvel. Sendo um menino 

atento e curioso, que sempre fui, o sigo. Ao entrar no recinto, o encontro prostrado no chão 

com a fronte encostada no solo, batendo por três vezes a testa no piso do quarto. Diante dele, 

outra vela branca acesa, iluminando as imagens dos santos católicos de São Roque e São 

Lázaro. Próximo às imagens está um pequeno cachimbo de barro e, ao lado do pequeno altar, 

está um longo cajado, feito com cipó caboclo, decorado com palha da costa trançada e búzios. 

Pergunto a meu avô que objeto seria àquele? Ele responde: “é o cajado do “Velho” meu 

filho”. 

Meu avô levanta-se do chão. Em seu pescoço, um colar de miçangas nas cores branco, 

vermelho e preto que chamam a minha atenção e penso: “parece uma cobra coral”! De 

repente, um cheiro de milho torrado invade o ar, as pipocas estão prontas e minha avó as 

despeja em um cesto de palha forrado com uma toalha branca de algodão. Meu avô recolhe 

um pouco do milho estourado e o coloca em um pequeno prato de cerâmica. Em seguida, ele 

deposita o recipiente no chão, ao lado da vela branca acesa na porta de entrada da casa. 

Enquanto as pipocas esfriam, a minha avó e outras mulheres da família começam a cortar as 

tiras de coco seco que adornarão o cesto de pipocas. 

Ao cair da noite, a família se reúne em volta da mesa forrada com a toalha branca. É, 

então, feita uma oração e, enquanto a súplica é realizada, as feições da minha avó se 

modificam, seu corpo se curva, e, Obaluaê, o “Velho”, como todos da família o chamam, 

chega e se faz presente através da minha avó. Todos se inclinam em sinal de reverência, o 

“Velho” então apanha as pipocas que estão dentro do cesto de palha e as lança sobre todos da 

família. Era a primeira segunda-feira do mês, e esse costume é repetido sistematicamente, 

todo mês. Essa cerimônia doméstica é também realizada no décimo sexto dia do mês de 

agosto, dia de São Roque e aniversário da minha avó. 
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Na adolescência, aos treze anos de idade, quando eu frequentava regularmente um 

Terreiro de Candomblé, em Salvador, na Bahia. Omolu, Obaluaê ou o “Velho” me escolheu 

como seu Ogã. Aos dezoito anos, essa escolha foi validada e consagrada com a minha 

“Confirmação de Ogã”. Aos vinte e seis anos, em outro Terreiro de Candomblé de Salvador, 

Omolu me honrou com um “posto” no seu quarto, na casa onde é realizado o seu culto, bem 

como o da sua família mítica. 

Ao frequentar o curso de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Salvador, percebi 

que embora existisse na época, e ainda exista no momento atual, um número expressivo de 

faculdades e universidades desta nobre arte, a maioria não trata e nem mesmo menciona a 

existência das arquiteturas, espaços e territórios de matriz cultural africana, tão presentes na 

cidade. Com exceção da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia, cujos 

trabalhos pioneiros da Arquiteta Odete Dourado e do Arquiteto Fábio Velame, abriram a 

discussão e o debate sobre o tema, bem como, as significativas contribuições, das também 

Arquitetas Iris Salles Sacramento e Mabel Zambuzzi, que tratam dos territórios de matriz 

africana no tecido urbano de Salvador e do patrimônio cultural dos Terreiros de Candomblé. 

Não se encontra, portanto, de forma abrangente, este tema na formação do profissional de 

Arquitetura em Salvador ou, mesmo no estado da Bahia. Algo, no mínimo, incompreensível, 

para uma cidade que possui as alcunhas de “Roma Negra” e de “Cidade do Axé”. O mesmo 

ocorre em cidades do Recôncavo Baiano, como Cachoeira e São Félix, em que a tradição 

religiosa de matriz africana possui uma presença fundamental na formação da cultura local. 

Enquanto estudante de Arquitetura e pertencente ao universo dos Terreiros de 

Candomblé, sentia (e ainda vivencio) um profundo incômodo com relação a esse desinteresse, 

embora saiba que há questões profundas, de caráter histórico e cultural, que fomentam esse 

desinteresse por parte dos formadores de Arquitetos. Sendo assim, buscando preencher esse 

meu “vazio existencial ligado à Arquitetura”, apresentei como Trabalho Final de Graduação, 

um Projeto Arquitetônico de um Terreiro de Candomblé intitulado: Ilê Axé Opá Odé 

Ibualamo.  

Embora bastante influenciado pelos conceitos e teorias do Modernismo, Pós-

Modernismo, Minimalismo e por outros “ismos” que têm como base o sistema científico-

racionalista, cujas formas e estilos tornaram a norma aceita para o Projeto Arquitetônico. 

Creio, então, ter chamado a atenção para a existência das arquiteturas, espaços, territórios e, 
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principalmente, da cultura de matriz africana, repito, tão presente em nossa cidade, através 

dos Terreiros de Candomblé.  

No ano de 2013, já formado, fui contratado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional – IPHAN, para ocupar o cargo de Chefe de Escritório Técnico em 

Cachoeira. Destaco, que, em março de 2014, durante o meu trabalho como técnico chegou às 

minhas mãos um requerimento da Sociedade Cruz Santa do Axé Opô Afonjá, que informava, 

através de ofício, sobre o estado de conservação da casa do orixá Omolu. Que retratava a 

situação do local, em que as paredes estavam em risco iminente de desabamento, e, que por 

isso, o mesmo documento solicitava a realização de vistoria técnica, de modo a serem 

estabelecidas diretrizes para a estabilização da edificação. 

O Ilê Axé Opô Afonjá é um bem tombado individualmente pelo IPHAN e, sendo 

assim, as casas dos orixás configuram-se como bens imóveis que constituem a ambiência do 

terreiro. Como solicitava o requerimento, me desloquei a este sítio para realizar a vistoria. 

Contudo, diante da demora no atendimento dessa solicitação e em vista da urgência e do 

perigo iminente que ameaçava os objetos sacros, a comunidade do Afonjá realizou por conta 

própria a estabilização da edificação, sem levar em consideração as normas vigentes de 

preservação de bens tombados. 

A Casa de Omolu do Afonjá tem a sua parte posterior voltada para um pequeno 

declive, onde, com a ocorrência de fortes chuvas, a terra se descompactou, gerando um 

recalque nas paredes estruturais da edificação. A solução empregada pela comunidade do 

Afonjá foi a de sustentar as paredes por meio de cintas de amarração ligadas a pilares de 

concreto armado, criando um sistema estrutural autônomo e desvinculado das paredes da 

edificação. 

Durante o processo de estabilização, foi realizada uma ampliação na edificação, que 

alterou a sua volumetria, para acomodar e abrigar, de forma proveitosa, os objetos materiais 

de Omolu inerentes ao ritual do Olubajé. Ao retornar ao IPHAN, me encontrei em um dilema, 

já que do ponto de vista dessa instituição, a intervenção fora completamente equivocada. 

Como elemento pertencente a um território tombado, a Casa de Omolu do Afonjá integra a 

paisagem do terreiro e, sendo assim, a intervenção nessa edificação deveria manter a sua 

composição, legibilidade, volumetria e, sobretudo, a sua matéria original.  
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Em contrapartida, enquanto pessoa pertencente ao universo do Candomblé, e, 

portanto, conhecedor de alguns dos preceitos que estruturam a cosmovisão das comunidades 

de terreiros, compreendi que a estabilização da edificação, realizada pelo Afonjá, não 

constituía um equívoco, já que à Casa de Omolu, enquanto Arquitetura, tem como principal 

finalidade abrigar o axé desse orixá e da sua família mítica, que está contido nos assentos, 

insígnias, emblemas e nos objetos rituais do Olubajé. Para além dos objetos materiais, a 

edificação também abriga o principal elemento potencializador do fluxo de axé de Omolu, ou 

seja, os rituais, que são realizados no interior da edificação. A Casa de Omolu, enquanto 

componente possuidor de valores para a comunidade do Afonjá, só pode ser assim 

considerada enquanto nela habitar o axé da divindade. 

O Candomblé, religião de matriz africana, mas legitimamente brasileira e originada no 

nosso país a partir do encontro de diversos povos africanos aqui chegados no bojo da diáspora 

promovida pelo sistema escravista, possui uma vivência própria e uma maneira bastante 

singular de “estar no mundo”. É, de fato, um relevante elemento da cultura da nossa nação e 

merecidamente alvo das políticas preservacionistas destinadas ao patrimônio cultural 

brasileiro. 

Desde o dia 31 de maio de 1984, quando foi decidido o tombamento do Ilê Axé Iyá 

Nassô Oká, ou Terreiro da Casa Branca do Engenho Velho5, situado em Salvador, na Bahia, 

pelo Conselho Consultivo do IPHAN, o número de terreiros tombados, seja por esta autarquia 

federal ou pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia – IPAC, vem crescendo 

exponencialmente. Passados trinta anos do tombamento do Terreiro da Casa Branca, temos 

hoje uma lista de mais de vinte terreiros tombados pelas duas principais instituições 

preservacionistas do nosso estado. Há também uma lista considerável de processos abertos, 

decorrentes de pedidos de tombamento encaminhados por terreiros, além de solicitações de 

intervenções de conservação, reformas e, com menos frequência, de obras de restauro. Desse 

modo, observamos que existe uma demanda considerável de preservação a ser atendida no 

que diz respeito a esses territórios.  

Apesar da demanda vigente, é bastante comum a ocorrência de equívocos e 

imprecisões no que diz respeito à gestão do patrimônio “terreiro de candomblé”. Essas 

                                                 
5 Processo de n° 1067-T-82. 
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incertezas parecem existir desde a época do tombamento do Museu de Magia Negra,6 no Rio 

de Janeiro/RJ, em 05 de maio de 1938, primeiro bem cultural inscrito no Livro do Tombo 

Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico do IPHAN, que se caracterizava como um bem 

incomum, quando comparado com outros bens tutelados pela referida instituição. 

A excepcionalidade do chamado Museu de Magia Negra se dava, sobretudo, pelo seu 

acervo atípico, sendo este constituído por objetos pertencentes aos rituais de cultos afro-

brasileiros. Este acervo é composto por assentamentos de divindades do Candomblé, 

esculturas do Orixá Exu, objetos destinados à prática do oráculo, sendo todos, na época, 

classificados de modo pejorativo como objetos de feitiçaria e sortilégios. Este conjunto era 

produto de uma pilhagem institucionalizada pelo Estado, através das frequentes batidas 

policiais nos Terreiros de Candomblé, ocorridas entre o final do século XIX e meados do 

século XX. Durante muito tempo esse tombamento não foi compreendido, como explicado 

por Corrêa: 

[...] é fato que esse processo de patrimonialização de objetos e peças de 
magia negra durante muitas décadas foi “relegado” ao esquecimento pelo 
próprio Instituto do Patrimônio, que relutava em reconhecer qualquer valor 
patrimonial nesse acervo considerado “bizarro”. Como essa coleção 
museológica heteróclita não se adequava aos princípios técnicos 
oficializados no Decreto-Lei N° 25/37, a tendência dos técnicos e 
intelectuais do Serviço do Patrimônio, foi relega-la a um plano marginal. 
(CORRÊA, 2005, p. 408). 

A conjectura mais plausível é que esse tombamento foi produto das ideias de Mário de 

Andrade, porém, como os processos à época não eram devidamente instruídos, a motivação 

para o tombamento do Museu de Magia Negra não ficou clara. O citado ensaísta brasileiro, 

conhecia o acervo do museu e o achava relevante a partir da sua concepção de “arte popular”, 

entretanto, as gerações futuras do IPHAN não compreenderam essa visão. A disputa entre 

uma conceituação mais ampla do patrimônio expressa nas propostas de Mário de Andrade e 

outra mais restrita, defendida por Rodrigo Melo Franco de Andrade, surgiu já na criação do 

Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – SPHAN, em 1937, pelo então 

Ministro da Educação e Saúde do Governo Getúlio Vargas, Gustavo Capanema. 

Rodrigo Melo Franco de Andrade foi o criador do Decreto-Lei N° 25/37, aproveitando 

em sua redação muito pouco do anteprojeto de Mário de Andrade para criação de uma 

                                                 
6 Processo de n° 0035-T-38. 
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instituição de preservação no país, produzido a partir de pedido do Ministro Gustavo 

Capanema. Segundo Rodrigo M. F. de Andrade, do ponto de vista legal, o anteprojeto de 

Mário de Andrade “não tinha o préstimo desejável”, e do ponto de vista da organização do 

SPHAN “previa instituições que as condições do país não comportavam” (ANDRADE, 1987, 

p. 54-55). A novidade do trabalho de Mário de Andrade residia no fato de que ele não ficava 

preso às formas de proteção legal já consagradas na Europa, mas “criava uma nova ideia de 

patrimônio, que envolvia o registro de manifestações culturais de natureza variada, que 

poderia ter gerado uma nova matriz legal completamente original, se tivesse havido a intenção 

de traduzi-la juridicamente”. (SANT’ANNA, 2014, p. 72). 

O que de fato prevaleceu foi à perspectiva de Rodrigo F. M. de Andrade, estando esta 

presa aos instrumentos jurídicos já testados e efetivados na Europa e na América Latina, não 

dando ênfase ao universo cultural proposto por Mário de Andrade. Talvez isto explique o fato 

de o acervo do Museu de Magia Negra ter sido considerado sinistro, bizarro e primitivo, com 

peças consideradas incompatíveis com o conjunto de bens sob a tutela da instituição. 

A mudança dessa perspectiva começou a ocorrer a partir do início do processo de 

redemocratização no país após a ditadura militar, junto com a ampliação da concepção de 

patrimônio já firmada no final da década de 1970. A Fundação Nacional Pró-Memória, criada 

em 1979 como o braço executivo do IPHAN, tinha uma perspectiva diferente e mais próxima 

das ideias de Mário de Andrade, entretanto, somente com a implantação do Projeto de 

Mapeamento de Sítios e Monumentos Religiosos Negros da Bahia7 (MAMNBA) se iniciou 

uma reflexão mais profunda sobre a preservação dos Terreiros de Candomblé no Brasil.  

Este tipo de reflexão foi posta em prática a partir do caso do Terreiro da Casa Branca 

do Engenho Velho, que se encontrava em risco iminente de destruição em razão de pressões 

vinculadas à especulação imobiliária e fundiária. O tombamento deste Terreiro de Candomblé 

foi objeto de calorosos debates entre os técnicos do IPHAN e os intelectuais que constituíam 

o Conselho Consultivo da Autarquia na época. A cisão institucional promovida por esses 

debates foi tão profunda que o tombamento de outro Terreiro de Candomblé só viria a ocorrer 

quinze anos mais tarde, quando o Ilê Axé Opô Afonjá tornou-se o próximo terreiro a ser 

reconhecido como patrimônio cultural do Brasil. 

                                                 
7 Este projeto estava vinculado à Área de Etnias e Contextos Culturais, da Fundação Nacional Pró-Memória, 
tendo sido coordenado pelo Antropólogo Ordep Serra. 
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Atualmente, de maneira bastante salutar, o preconceito com relação à preservação de 

Terreiros de Candomblé é bem menor, entretanto, o entendimento institucional sobre esse 

bem cultural ainda é diminuto e tacanho, além de ignorante e distante dos conceitos e 

preceitos que constituem a dinâmica dos Terreiros de Candomblé. Esta situação faz surgir 

embates e conflitos sobre o que se deve preservar ao se tombar um terreiro. 

Gera-se, assim, uma dicotomia incessante entre os valores materiais e imateriais 

atribuídos aos elementos pertencentes aos terreiros, fragmentação esta que inexiste no seio 

dessas comunidades religiosas, onde a correlação entre essas dimensões se dá de forma mais 

fluída e relacional, de modo que uma não existe sem a outra. Um Terreiro de Candomblé, 

enquanto patrimônio cultural, encontra-se, contudo, submetido aos procedimentos 

administrativos das instituições preservacionistas, que, diligentemente, se esforçam para 

garantir a longevidade do bem cultural, por meio da manutenção e da permanência dos seus 

elementos materiais. 

A preservação da matéria do bem cultural e dos elementos que a constituem são os 

principais focos da preservação. A conservação e a integridade material se configuram como 

essenciais na prática preservacionista para que o objeto atravesse os anos, e, até mesmo, os 

séculos, sendo percebido, assim, como algo autêntico. Em suma, ele deve chegar à 

posteridade preservado, a todo custo, da ação degradante do tempo. 

Essa preservação da matéria do bem cultural atua diretamente na memória e na 

lembrança, remetendo a um tempo pretérito, não apenas evocando-o, mas tornando-o tangível 

de forma que emociona e sensibiliza no presente. Sendo um testemunho histórico, o bem 

cultural faz reviver um passado mergulhado em uma determinada época, e é constituído como 

objeto de saber integrado numa linha cronológica do tempo, que remete o seu valor cognitivo 

inexoravelmente ao passado.  

Nesse mesmo contexto é pensado e definido institucionalmente o patrimônio existente 

nos Terreiros de Candomblé. Contudo, essa abordagem dificilmente se adequa à realidade 

desses espaços, gerando um número considerável de conflitos entre o pensamento 

preservacionista vigente e a dinâmica das casas de Candomblé. O valor cognitivo do 

patrimônio material de um terreiro não está necessariamente e inexoravelmente ligado ao 

passado ou a uma linha cronológica do tempo. Isso pode ocorrer, mas não é generalizável.  
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No Candomblé, a matéria é algo mutável e, como tudo na natureza, é regida pelos 

princípios da impermanência e da transitoriedade. A matéria faz parte de um sistema cíclico, 

estando sujeita à ação do tempo, que é objeto de culto no Candomblé. O tempo é reverenciado 

como um Deus, não sendo entendido como um fator a ser combatido. A entropia do tempo, 

que consiste no movimento natural que leva todas as coisas de volta à massa da terra, precisa 

existir, e os fenômenos naturais vistos como intempéries pelas instituições preservacionistas, 

como a ação eólica, a chuva e a umidade da terra, são entendidas no Candomblé como 

elementos portadores de axé. Várias representações materiais dos deuses africanos estão, nos 

Terreiros, expostas à ação do tempo e às suas “intempéries”, e muito do que pode ser 

considerado como nocivo do ponto de vista técnico das instituições preservacionistas é 

entendido como elemento imprescindível para o surgimento dessa energia realizadora e 

dinâmica, como se busca demonstrar ao longo dessa dissertação. 

Assim, sistematicamente, as congregações religiosas dos Terreiros de Candomblé 

tentam, num esforço contínuo, atender ao discurso conceitual das instituições 

preservacionistas, estando atentas às questões relativas a valores históricos, ao patrimônio 

cultural e a outros conceitos e ideais de preservação que favorecem, numa concepção 

ocidental, a monumentalidade, a singularidade histórica e artística e a imutabilidade 

arquitetônica. Conceitos diametralmente opostos à realidade das comunidades-terreiros, que 

concebem seus territórios, edificações e espaços como elementos dinâmicos e mutáveis, em 

perene processo de transformação. 

Essa ingerência dos órgãos preservacionistas, tende a uma estetização dos Terreiros de 

Candomblé, que petrifica, engessa e congela os processos que constituem a sua dinâmica. 

Essa estetização parece objetivar uma ressignificação dessas casas de santo como ícones ou 

símbolos de um passado “sacralizado”, no sentido de algo que deve permanecer intocado. Não 

se quer dizer, com isso, que não exista um reconhecimento e um cuidado das instituições 

preservacionistas em relação ao bem cultural Terreiro de Candomblé, contudo, os conceitos 

que embasam esse reconhecimento precisam ser revistos, aprimorados e adequados às 

realidades dessas comunidades religiosas.  

Envolvido nesse dilema sobre a intervenção na Casa de Omolu do Afonjá, pensei por 

um instante no “Velho”, Orixá que rege as dualidades, as coisas que a princípio parecem ser 

antagônicas, como saúde e doença, vida e morte, mas que, na verdade, são manifestações do 
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mesmo princípio. Novamente fui tomado pela mesma inquietação dos tempos de estudante de 

Arquitetura e passei a me questionar sobre o caso em tela. Qual a medida a ser tomada? O 

conceito de preservação das instituições preservacionistas se aplica ao Candomblé ou o 

Candomblé possui o seu próprio sistema de preservação de bens materiais? E sobre a Casa de 

Omolu, enquanto Arquitetura e bem material, o que fundamenta a sua produção como abrigo 

do axé de uma divindade? Como ela é construída? Como o axé surge ou é produzido nessa 

edificação? Qual a sua relação com os objetos sacros que abriga e com os rituais direcionados 

a eles? Qual a sua ligação com o espaço do Terreiro? E como esses bens materiais são 

transmitidos para a posteridade? Existe por acaso uma seleção sistemática de elementos 

materiais, em detrimento de outros, e que estabelece uma hierarquia nos valores atribuídos a 

esses objetos? 

A partir dessa problematização e da necessidade de responder às indagações surgidas, 

bem como de mitigar essa inquietação pessoal e, além disso, com a intenção de colaborar na 

produção de conhecimento sobre as Arquiteturas e o Patrimônio Cultural Afro-Brasileiro, é 

que surgiu a motivação para o desenvolvimento da presente pesquisa. Devidamente motivado 

e decidido em aprofundar-me no assunto, percebi que esses questionamentos poderiam ser 

sintetizados em uma única questão-chave: qual o significado da matéria no Candomblé? 

Esta questão é abordada nesta dissertação mediante uma tríade conceitual que relaciona a 

matéria com o fazer (no sentido de construir), com o seu papel nos rituais e com a produção 

de símbolos.  

Da relação entre a matéria e o fazer, definiu-se como centro da análise, a relação entre 

cultura e arquitetura, objetivando compreender, como a cultura de matriz africana em sua 

dimensão religiosa, especificamente, nos cultos à Omolu e à Azansú, concebe, produz e 

atribui sentidos às arquiteturas dos seus templos. Para um conhecimento pleno desses 

processos, buscou-se, também apreender os fundamentos rituais que geram e possibilitam a 

existência dessas arquiteturas.  

Na busca do entendimento do significado da matéria no Candomblé, compreende-se 

que os rituais possuem uma relevância significativa enquanto elementos fundamentais para a 

produção, potencialização e introjeção do axé nos objetos materiais destinados às divindades. 

Como práticas litúrgicas, os ritos articulam, relacionam e vinculam os objetos sacros às 

arquiteturas, aos corpos humanos e ao axé dos deuses, estando esses elementos, presentes nos 
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espaços transformados pelos rituais e caracterizados como “espaços sacralizados”, o que 

possibilita a atribuição de sentidos e significados a essas matérias. 

Ainda com o objetivo de entender as relações e os processos culturais que dão origem 

aos sistemas de atribuição de sentidos e significados às matérias do Candomblé, constatou-se, 

a importância dos seus símbolos. O Candomblé é uma religião formada e constituída por um 

complexo sistema simbólico, possuidor de concepções e significados próprios. Assim, 

abordamos os objetos rituais, representações e insígnias inerentes ao culto de Omolu e 

Azansú, bem como os seus templos, como suportes materiais do símbolo por meio do qual o 

transcendente ou o sagrado se revelam. Com o intuito de desvelar uma fração dos seus 

sentidos e significados (já que o símbolo nunca se esgota), de modo a entender a relação 

desses objetos com o espaço físico dos Terreiros e com os grupos sociais que deles fazem uso, 

bem como os conceitos místicos, morais e espirituais que eles materializam.  

Sendo assim, o presente trabalho trata do significado da matéria no Candomblé, a 

partir das arquiteturas dos templos dedicados ao vodum Azansú, no Terreiro Humpâme 

Ayíono Huntóloji, em Cachoeira, e ao orixá Omolu, no Terreiro Ilê Axé Oyó Ní Ibecê, mais 

conhecido como Terreiro do Capivari ou da “Cajá”, no município de São Félix, ambos no 

Recôncavo Baiano. É relevante informar que, embora reconheçamos a riqueza das relações 

dos Terreiros com o espaço urbano, a presente pesquisa se dá intramuros, coincidindo com os 

espaços dos terreiros que são comumente patrimonializados.  

A escolha pelos referidos Terreiros de Candomblé foi fundamentada nos seguintes 

motivos: em primeiro lugar, o fato de o Terreiro do Huntóloji ser um terreiro tombado pelo 

IPAC, e de o Terreiro do Capivari possuir um processo administrativo, em tramitação no 

IPHAN, que solicita o reconhecimento desse Terreiro como patrimônio cultural. A escolha do 

recorte da pesquisa tendo como foco os Templos de Azansú e Omolu se deu pela regência e 

domínio dessas divindades sobre os processos de erosão, destruição, restituição, dissolução e 

transformação, que marcam os ciclos de impermanência e transitoriedade da matéria no 

Candomblé, o que nos pareceu bastante adequado à questão tratada neste trabalho. Outro fator 

relevante que levou-se em consideração na escolha dessas casas de Candomblé é a 

singularidade arquitetônica dos templos consagrados à Azansú e a Omolu, no que diz respeito 

à sua morfologia, técnica construtiva, constituição espacial, uso de materiais e formas de 

conservação dessas edificações. A escolha desses terreiros também teve a finalidade de 



 
23 

                                              
 

deslocar o campo de pesquisa para fora de Salvador, pois, com exceção dos trabalhos do 

Arquiteto Fábio Velame, que trata, na sua Dissertação de Mestrado, do Terreiro de 

Candomblé de culto a Egum na Ilha de Itaparica e, em sua Tese de Doutorado, dos Terreiros 

de Cachoeira e São Félix, o conjunto dos trabalhos produzidos no Programa de Pós-

Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUFBA, que discorrem sobre as arquiteturas, 

espaços e o patrimônio dos Terreiros de Candomblé, têm como objetos os terreiros 

soteropolitanos. Por fim, a escolha dessas casas de santo foi também embasada pelo tipo de 

“nação” à qual cada uma pertence; no caso do Huntóloji, a nação jeje mahi, e do Terreiro do 

Capivari, a nação nagô-vodum; assim, objetivou-se fugir da nagocracia ainda vigente, termo 

utilizado pelo Antropólogo Vilson Caetano Sousa Jr. (2005, p. 4) para definir um padrão de 

Candomblé que remete apenas às tradições iorubás vindas dos antigos reinos de Oyó e Ketu, 

já exaustivamente estudados por outros pesquisadores. 

No que concerne ao referencial teórico, encontramos uma deficiência teórico-

metodológica para a abordagem do objeto de estudo dessa dissertação no campo da 

Arquitetura. Contudo, encontramos um caminho teórico possível na abordagem 

fenomenológica de Christian Norberg-Schulz, uma vez que, nela, a Arquitetura é definida 

essencialmente como um produto da cultura e da cosmologia (ou da visão de Cosmo e de 

Mundo) dos grupos humanos. 

Utilizando a teoria da “quadratura” de Martin Heidegger, exposta no texto “A Coisa”, 

publicado originalmente em 1951, empregado nesta pesquisa através da compilação Ensaios e 

Conferências – Martin Heidegger (2006), Norberg-Schulz, declara em sua obra Existencia, 

Espacio y Arquitectura (1975, p. 25), que o homem é o ser que habita (existe) entre o céu e a 

terra, assim, ele existe no mundo, que segundo Heidegger, é um “jogo em espelho”, onde se 

desenrola as relações entre a terra e o céu, os mortais e imortais. Para ser capaz de habitar 

sobre a terra, ele deve tomar consciência de que existe entre dois mundos. O autor defende 

que cabe ao homem não somente entender o céu e a terra separadamente, mas, sobretudo, 

entender as relações existentes entre eles. 

Observamos nessa assertiva desse Arquiteto certa similaridade, no que diz respeito a 

um paralelismo presente entre duas potências, como a dinâmica existente entre o Orum 

(Céu/mundo imaterial) e o Aiyê (Terra/ mundo material) presente nas comunidades-terreiro. 

Através do pensamento de Martin Heidegger, Norberg-Schulz define o céu como o mundo do 
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intangível, de difícil acesso ou até mesmo inacessível, sendo o elemento instável regido pelo 

tempo, e pelas suas contínuas variações. O céu é o caminho abobadado do sol, o curso das 

mudanças lunares, o brilho das estrelas, das estações sazonais, a ação do clima e das 

intempéries como a chuva, a incidência eólica, a temperatura, a umidade do ar e as 

precipitações do tempo. 

A terra, para o referido autor, é o mundo tangível e o elemento mais estável, embora 

algumas de suas propriedades estejam suscetíveis às mudanças no decorrer dos anos. Na terra, 

Norberg-Schulz trata essencialmente das questões relativas ao espaço tridimensional e à sua 

materialidade, em termos de morfologia, forma, áreas, extensão (topografia), volume, planos 

constituintes, proporção entre as suas dimensões e as relações de configuração espacial que se 

fazem presentes, as características físicas dos planos e dos elementos do espaço. 

O homem é o ser que habita (existe) entre esses dois mundos e as suas relações. 

Segundo Norberg-Schulz, quando o homem apreende as relações existentes entre essas duas 

potências no espaço, ele percebe o conjunto de atributos da relação entre céu e terra, de modo 

que passa a atribuir sentido e significado ao espaço, o convertendo em um lugar. Reconhece, 

assim, o que o autor, na sua obra Genius Loci: Paysage, Ambience, Architecture (1981), 

chama de “espírito do lugar”. Embora não seja o objeto desse trabalho, a abordagem do lugar 

se fez necessária para nomear, referenciar e conceituar os espaços qualificados pelo povo de 

santo dos terreiros estudados, e que participam, de forma fundamental, da produção das 

arquiteturas dos templos de Azansú e Omolu, inclusive no que diz respeito à extração da 

matéria-prima utilizada para a construção dessas edificações. O lugar é abordado no presente 

trabalho como “espaço existencial” (NORBERG-SCHULZ 1975, p. 17). É no espaço 

existencial que o homem cria relações de identidade e pertencimento com o lugar. Segundo 

Norberg-Schulz (1975), o interesse do homem pelo espaço tem raízes existenciais e deriva de 

uma necessidade de adquirir relações vitais com o ambiente que o rodeia para aportar sentido 

e ordem a um mundo de acontecimentos e ações. 

Apoiado no conceito de habitar de Heidegger presente no ensaio “Construir, habitar, 

pensar” (2006), a Arquitetura, para Norberg-Schulz (1981, p. 18), é “suporte existencial”. Ela 

condiciona o habitar e, para o referido Arquiteto, habitar é também sinônimo de suporte 

existencial, sendo este, o principal objetivo da Arquitetura. Este suporte é produzido pelo 

homem através da relação entre ele e o seu meio, através da percepção e do simbolismo, ou 
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seja, apreendendo as relações entre céu e terra, o homem, através da Arquitetura, estabelece o 

seu encontro com a terra e a sua estada sob o céu. O autor atribui à Arquitetura a delicada 

responsabilidade de fazer um “lugar” aflorar no espaço. “O propósito existencial de uma 

edificação (Arquitetura) é, portanto, fazer com que um espaço se transforme em um lugar, ou 

seja, revelar os significados potencialmente presentes num determinado ambiente”. 

(NORBERG-SCHULZ, 1981, p. 18). 

Presente no céu e na terra e atuando no homem e na Arquitetura, está a dimensão 

temporal, ou seja, o tempo, com a sua ingerência perpétua e infinita. O tempo rege o céu, a 

terra, o homem e a Arquitetura, mas, nesse conjunto, o homem e a Arquitetura são 

intensamente afetados e modificados pela ação do tempo. Assim, homem e Arquitetura 

configuram-se como elementos particularmente passíveis de mudanças e transformações. 

Fundamentando também este trabalho, está o pensamento do filósofo e mitólogo 

Mircea Eliade. A partir da obra O Sagrado e o Profano: A essência das religiões (2010) 

tratamos da dialética entre essas duas dimensões. De acordo com o referido autor, o homem 

tem dois modos de estar no mundo, o modo profano e o modo sagrado: “o sagrado e o 

profano constituem duas modalidades de ser no Mundo, duas situações existenciais assumidas 

pelo homem ao longo da história”. (ELIADE, 2010, p. 20). 

Essas duas modalidades de existência nos serviram como referência para cotejarmos o 

modus operandi das instituições preservacionistas, fundamentalmente a-religiosas e que 

existem e atuam no universo dessacralizado das políticas públicas, legislações, processos 

administrativos e jurídicos, com o modo de ser e estar no mundo das comunidades-terreiro, 

que habitam no mundo sacralizado dos Orixás e Voduns e, ao mesmo tempo, existem no 

universo profano do mundo contemporâneo.  

Outro conceito abordado por Eliade e que foi utilizado no desenvolvimento desse 

trabalho diz respeito à “dimensão temporal”, tratada como tempo profano e tempo sagrado. 

Através dessa abordagem da temporalidade, tratamos das dimensões do tempo que estão 

presentes nas comunidades-terreiros. O tempo sagrado, marcado pelas festas religiosas, ritos e 

cerimônias, é caracterizado como um tempo circular, reversível, mítico e primordial, que é 

tornado presente pelas práticas rituais. O tempo profano é a duração ordinária do tempo que 

não apresenta nenhuma rotura ou mistério, sendo dotado de um começo e de um fim, 

correspondendo ao tempo da morte e do aniquilamento da existência. 
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Ainda em Mircea Eliade, buscamos referência para abordar os símbolos religiosos, 

através das suas obras “Imagens e Símbolos” (1991) e “Simbolismo, o Sagrado e as Artes” 8 

(1985). De acordo com este autor, o símbolo é uma realidade sensível e um modo autônomo 

de conhecimento. O autor também esclarece que os símbolos religiosos transitam entre os 

mundos sagrado e profano, mas só se revelam no mundo por meio de um suporte material ou 

de um objeto tornado símbolo. É a partir dessa visão de Elíade que os objetos materiais 

encontrados nesta pesquisa, e que constituem os símbolos religiosos de Azansú e Omolu, 

foram então abordados como suportes materiais que revelam algo de transcendente. 

Neste autor também buscamos referência para abordar a sacralidade da natureza. 

Segundo Eliade (2010) “para o homem religioso, a Natureza nunca é exclusivamente 

“natural”, está sempre carregada de um valor religioso”. (ELIADE, 2010, p. 99). A partir 

dessa perspectiva, que define a natureza como algo em que o sagrado se manifesta, 

abordamos, no presente trabalho, a importância da natureza para o povo de santo como algo 

divino, bem como a sua relevância como fonte de elementos materiais que abastecem de 

forma substancial e imprescindível, as práticas religiosas do Candomblé, sobretudo, as 

atividades inerentes à produção e fortalecimento do axé9. Também foram destacados os 

símbolos e objetos sagrados contidos no ambiente natural, compreendidos pelo povo de santo 

como a própria materialização dos deuses e que são alvo de culto no Candomblé. Segundo 

Eliade, toda a natureza é suscetível de revelar-se como sacralidade cósmica. 

Tanto em Norberg-Schulz como em Mircea Eliade, buscamos noções que nos 

ajudaram como categorias analíticas para a abordagem do universo cultural dos Terreiros de 

Candomblé estudados. O pensamento de ambos os autores também auxiliou na compreensão 

do papel e do significado do espaço e da Arquitetura nesse universo, inclusive como 

expressões materiais. 

Concluindo as principais referências teóricas que estruturaram esta dissertação, está o 

Antropólogo Clifford Geertz. O pensamento de Geertz foi utilizado para o desenvolvimento 

de uma metodologia de cunho etnográfico, que foi aplicada e utilizada durante toda a pesquisa 

de campo na coleta de dados, entrevistas, registros fotográficos e, principalmente, nas 

                                                 
8 Título original: Symbolism, the sacred, and the Arts. 
9 O axé é a força invisível, a força mágico-sagrada de toda divindade, de todo ser animado, de todas as coisas. 
Ver o capítulo II desta Dissertação, onde esta noção é melhor explicada. 
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observações e descrições dos rituais do Olubajé, no Terreiro do Capivari, e do Boitá, no 

Huntóloji. Para tanto, realizou-se uma descrição densa das referidas cerimônias, conforme 

recomenda este autor. 

A descrição densa, está presente na obra de Geertz intitulada “A Interpretação das 

Culturas” (1989). Consiste num conjunto de princípios metodológicos para o registro 

etnográfico, que abordam a cultura como uma teia de significados tecida pelo próprio homem, 

significados estes que os homens dão às suas ações e a si mesmos. O estudo de uma 

determinada cultura deve então ser realizado como uma ciência interpretativa, à procura dessa 

teia de significados (GEERTZ, 1989, p. 15). Para o autor, a análise da cultura é (ou deveria 

ser) uma interpretação de significados.  

De acordo com o antropólogo, este tipo de etnografia é assim caracterizada: “ela é 

interpretativa (...); o que ela interpreta é o fluxo do discurso social (...); e a interpretação 

envolvida consiste em tentar salvar o “dito” num tal discurso da sua possibilidade de 

extinguir-se e fixá-lo em formas pesquisáveis; e a outra característica é que em termos de 

escala a descrição etnográfica é sempre microscópica”. (GEERTZ, 1981, p. 31). Assim, a 

descrição densa serve para “traçar a curva do discurso social: e fixa-lo numa forma 

inspecionável”. Para o conhecimento da cultura, o pesquisador, mais do que registrar fatos, 

deve interpretar e buscar os significados contidos nas ações e performances humanas e não 

apenas descrevê-las.  

Geertz orienta que a análise de uma determinada cultura deve ser realizada como a 

leitura de um texto, interpretado, por sua vez, por aqueles que não passaram pelas 

experiências do autor do texto escrito. “[...] fazer a etnografia é como tentar ler (no sentido de 

“construir uma leitura de”) um manuscrito estranho, desbotado, cheio de elipses, incoerências, 

emendas suspeitas e comentários tendenciosos, escrito não com sinais convencionais do som, 

mas com exemplos transitórios de comportamento modelado”. (GEERTZ, 1989, p. 20). 

Sendo assim, o registro etnográfico, ao modo da descrição densa de Geertz, consiste 

em interpretar e elaborar uma leitura a partir da leitura que os “nativos” fazem da própria 

cultura. A descrição densa, enquanto método etnográfico, tem, assim, a função não somente 

de guiar o pesquisador em campo, mas também de fundamentar o seu papel isentando-o da 

necessidade de se tornar ele próprio um objeto de estudo, ou seja, um “nativo”. Como 

explicado pelo autor:  
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[...] não se trata de o analista, aquele que realiza o registro etnográfico, 
tornar-se um “nativo” para o entendimento do objeto em foco, pois ele nunca 
o conseguirá. Identificar certas dinâmicas sociais e seus significados não é o 
suficiente para que se possa compreender uma comunidade, pois estas 
dinâmicas e significados estão dentro de um determinado “universo 
imaginativo” ou simbólico. Essas ações são determinadas e fazem sentido 
para os que dela participam, cabendo a quem realiza o registro etnográfico a 
interpretação (GEERTZ, 1989, p. 21).  

Isso indica que o registro etnográfico é uma descrição interpretativa que trata, de certa 

forma, de uma parte da cultura observada e que admite a impossibilidade de registrar os 

valores dessa cultura em sua plenitude.  

Sendo assim, através do método da descrição densa, buscou-se analisar e interpretar 

parte da cultura afro-brasileira na sua dimensão religiosa, tendo como objeto de estudo os 

rituais do Olubajé no Terreiro do Capivari, e do Boitá, no Terreiro Huntolóji, com o objetivo 

de compreender e desvelar os seus significados, a partir de alguns momentos representativos 

do modo como a dimensão material desses cultos é tratada. Os momentos escolhidos foram 

então aqueles que abrangem os elementos materiais dos cultos a Omolu e a Azansú, bem 

como os das divindades que possuem uma relação direta com esses deuses, demonstrando-se 

como as práticas rituais atribuem sentido e significado a esses objetos, e como as suas 

materialidades são preenchidas ou imantadas com o axé.   

Desse modo, buscando-se uma melhor compreensão da questão central desta 

dissertação e de como o trabalho de pesquisa foi desenvolvido no decorrer de quase dois anos, 

decidimos estruturar os resultados, respostas, considerações e novos questionamentos que 

surgiram, em seis capítulos que descreveremos brevemente a seguir.  

No primeiro capítulo, intitulado O “Velho”, apresentamos o Deus da terra no 

Candomblé com as suas variedades de nomes e formas. É também destacada a regência desse 

deus sobre os processos de erosão, degradação, restituição, dissolução e transformação da 

matéria, bem como o seu domínio sobre os fenômenos tanatológicos. São também descritos, 

neste capítulo, os templos de Obaluaê e Sapatá na África Ocidental, com o objetivo de 

demonstrar a relação ancestral entre essa divindade e a terra, uma vez que este entendimento 

ancestral é reproduzido nos Terreiros estudados. Sendo a terra um elemento material e reino 

de toda substância orgânica, o “Velho” participa efetivamente dos processos que envolvem a 

matéria no Candomblé e, por isso, buscamos ressaltar o seu papel enquanto agente 
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transformador e de aspecto fundamental para o entendimento do significado da matéria na 

religião do candomblé. 

 No segundo capítulo, intitulado Huntóloji e Capivari: Moradas da “terra” no 

Recôncavo Baiano, são apresentados os dois Terreiros de Candomblé que serviram de 

indicadores empíricos para o estudo do significado da matéria nessa religião. São 

apresentadas, de forma objetiva, a formação desses terreiros, as trajetórias dos seus 

fundadores e as suas configurações espaciais e arquitetônicas. Este capítulo também situa os 

Terreiros estudados nos seus respectivos contextos históricos, urbanos e religiosos. 

O terceiro capítulo, nomeado Casas da “terra”: A Matéria e o Fazer, desenvolve o 

primeiro elemento da tríade conceitual proposta nessa dissertação, que trata da relação da 

matéria com o fazer, ou seja, com o ato de construir e com a forma de se conservar os templos 

dedicados a Azansú e Omolu nos Terreiros selecionados. São também tratados neste capítulo 

os processos que envolvem os ciclos de deterioração, degradação, restituição, reconstrução e 

conservação dessas edificações. O conceito de “lugar” é também abordado, pois, surge como 

uma noção importante, e até determinante, para a definição da localização da construção que 

está sendo feita, bem como para a obtenção e extração da matéria prima que é utilizada na 

produção dessa edificação.  

O Movimento do Azé: A Matéria e o Ritual é o título do quarto capítulo, no qual são 

apresentados e interpretados, conforme o método da descrição densa, os rituais do Olubajé, 

no Terreiro do Capivari, e do Boitá, no Terreiro Huntolóji. É também demonstrada a 

importância dos rituais como práticas que sacralizam os objetos materiais do candomblé, 

através da manipulação, potencialização, introjeção e manutenção do axé. É também 

enfatizado, neste capítulo, o papel dos ritos enquanto elementos que articulam, relacionam e 

vinculam as materialidades dos objetos sacros, das arquiteturas, dos corpos humanos e do axé 

das divindades, e que atribuem sentidos e significados aos elementos materiais. 

O quinto capítulo, denominado As Relíquias do “Velho”: A Matéria e o Símbolo, trata 

da dimensão material dos símbolos inerentes a Omolu e a Azansú, ou seja, dos elementos que 

dão suporte material à produção simbólica no contexto do candomblé e, assim, à atribuição de 

significados afetivos, morais, espirituais e religiosos a certos objetos que revelam algo de 

transcendente.  
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Nas Considerações Finais realiza-se, finalmente, uma reflexão sobre o significado da 

matéria no Candomblé, retomando-se a discussão inicial que orienta esta dissertação. Neste 

capítulo, são também abordados alguns dos principais métodos de preservação da matéria no 

Candomblé e, que se encontram estruturados a partir de noções como morte, ancestralidade e 

parentesco, e que fundamentam as formas e as práticas de preservação e de conservação da 

matéria nos terreiros estudados. Faz-se também reflexões e recomendações sobre o modo 

como a cultura ocidental, que orienta a prática de preservação do patrimônio afro-brasileiro, 

deve se relacionar com este tipo de bem cultural e com os detentores desse legado. 

O seguinte trabalho possui um pequeno glossário para esclarecer as terminologias de 

origem africana utilizadas na produção desta pesquisa. A presente dissertação, conta ainda 

com um apêndice (APÊNDICE A), registro da construção do piso em terra batida e da 

aplicação do bosteiro no abassá do Terreiro Huntolóji, bem como três anexos, o primeiro, 

ANEXO A, enumera os mitos de Omolu, Obaluaê e Sapatá utilizados neste trabalho. O 

segundo, ANEXO B, contém uma nota sobre a organização das divindades no Candomblé jeje 

mahi cachoeirano, o terceiro, ANEXO C, contém os registros das entrevistas realizadas 

durante a pesquisa de campo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

O “Velho” 
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1  O “VELHO” 

 

1.1 TERRA, O GRANDE VENTRE ANCESTRAL 

Ao longo da história da humanidade, a terra sempre foi elemento de grande interesse 

para o homem e é sobre ela que projetamos nossas aspirações, interesses, ambições, desejos e 

construímos os nossos “mundos”. No ano 2000, a Organização das Nações Unidas (ONU) 

iniciou o projeto “A Carta da Terra”, que, posteriormente foi desenvolvido e finalizado como 

uma iniciativa global da sociedade civil. Nesse mesmo ano, a Comissão da Carta da Terra, 

uma entidade internacional independente, concluiu e divulgou o documento intitulado como a 

“Carta dos Povos”. É interessante observar que o referido registro parece propor ao mundo 

uma nova interpretação da relação do homem com a terra. De fato, esse entendimento não 

possui novidade alguma, já que a carta em si, recomenda o estabelecimento de algo que nos 

parece ser inato ao homem, a sua relação atávica com o elemento telúrico. 

É inegável a existência desse sentimento. Em diversas culturas a terra é considerada 

como a “Grande Mãe”, que contem em seu ventre os subsídios mantenedores da vida, 

servindo também como abrigo. Além de nutrir o corpo, ela também o protege, seja das 

intempéries, dos animais selvagens ou do ataque de outros homens. O escritor alemão Erich 

Maria Remarque (2004), descreve a sua experiência como soldado na Primeira Guerra 

Mundial e a sua relação familiar com a terra:  

Para nenhum homem a terra é tão importante quanto para um soldado. 
Quando ele se comprime contra ela demoradamente, com violência, quando 
nela enterra profundamente o rosto e os membros, na angústia mortal do 
fogo, ela é seu único amigo, seu irmão, sua mãe. Nela ele abafa o seu pavor 
e grita no seu silêncio e na sua segurança; ela o acolhe e o libera para mais 
dez segundos de corrida e de vida, e volta a abrigá-lo: às vezes, para sempre! 
Terra, terra, terra! (REMARQUE, 2004, p. 32). 

Independentemente em qual parte do globo, há diversas culturas onde a terra é a “Mãe 

Telúrica”. Contudo, este sentimento natural narrado por Remarque no início do século XX é 

possuidor de uma atemporalidade singular, sendo a experiência afetiva com a terra 

reproduzida de maneiras distintas. 

Na cosmovisão das religiões de matriz africana, a terra possui um sentido primordial e 

fundamental e somente nela foi possível surgir a vida e os elementos que a constituem. 
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Segundo Juana Elbein dos Santos (2008, p. 106-108), “a terra como mãe telúrica é chamada 

pelos nagôs10 de “Iyá-àgbà” (Mãe Ancestral) ou “Igbá-nlá” (A Grande Cabaça), epítetos 

atribuídos à Oduá a mãe original dos iorubás”. Eles também denominam de Aiê 11 o planeta 

Terra na condição de plano terreno, e de ilé o chão, o solo, a terra enquanto elemento material. 

Os jeje dão à terra, enquanto origem telúrica, o nome de “Mawu” ou, segundo Araújo (2005, 

p. 60), o de “Nohê Ayíkunguman” (Mãe Terra). Ayí, é o nome jeje que faz referência à terra 

como substância material. Nos candomblés de tradição bantu12, Intoto e Lungo (COSTA, 

1996, p.86) são termos que definem a terra como elemento sacralizado, compreendida como 

um bem universal ao qual todos teriam direito de usar. 

Parece-nos que, com exceção dos Bantus, originalmente, na cosmovisão dos povos 

que deram origem ao Candomblé no Brasil, a terra, enquanto matéria ancestral é uma 

divindade feminina. O culto telúrico está presente no cotidiano das comunidades dos 

Terreiros, de forma imprescindível, encerrando em si o importante preceito elucidador de que 

o homem deve integrar-se à terra, e não dominá-la ou subjugá-la.  

A “Grande Cabaça”, nome que faz alusão à Oduá, princípio feminino que gera a 

existência e converte-se na “Grande Mãe”, cujo ventre é do tamanho da superfície do mundo 

recém-criado, é uma referência ao Planeta Terra. Oduá carrega no próprio corpo o poder 

genitor feminino e a “Cabaça Ventre” representa uma totalidade, que é formada pela união 

entre Obatalá (Orum13/Céu - parte superior da cabaça) e Oduá, que é a parte inferior da cabaça 

e representa a Terra. Esta parte é um aglutinado de matéria que reúne, em suas entranhas, toda 

                                                 
10 Segundo Juana Elbein dos Santos (2008, p. 29), os nagôs são grupos diversos provenientes do Sul e do Centro 
do Daomé e do Sudeste da Nigéria, de uma vasta região que se convenciona chamar de Yorubaland, sendo 
conhecidos no Brasil sob o nome genérico de Nagô, portadores de uma tradição cuja riqueza deriva de culturas 
individuais dos diferentes reinos de onde eles se originaram. Os Kétu, Sabẹ, Òyó, Ègbá, Ègbado, Ijeṣa, ijebu 
importaram para o Brasil seus costumes, suas estruturas hierárquicas, seus conceitos filosóficos e estéticos, sua 
língua, sua música, sua literatura oral e mitológica. E, sobretudo, trouxeram para o Brasil sua religião. 
11 O Àiyé compreende o universo físico concreto e a vida de todos os seres naturais que o habitam, 
particularmente os ará-àiyé ou aráyé, habitantes do mundo, a humanidade. (SANTOS, 2008, p. 53). 
12 BANTU – O termo “Muntu” significa homem, pessoa e o plural “BANTU” homens, pessoas, povo, logo, o 
termo “Bantu” que foi proposto por W. Bleek, em 1862, para nomear a nova família linguística descoberta, não 
significa nenhuma raça, etnia ou cultura em especial, sendo uma palavra utilizada para definir um conjunto de 
populações da África Subsaariana, ao sul da Linha do Equador, que têm em comum, nas línguas faladas por eles, 
o fato de serem oriundas de um mesmo tronco linguístico chamado de “proto-bantu”. (G. SANTOS, 2008, p.5)  
13 Ọrun é o espaço sobrenatural, o outro mundo. Trata-se de uma concepção abstrata de algo imenso, infinito e 
distante. É uma vastidão ilimitada – ode ọrun – habitada pelos ara-ọrun, habitantes do Ọrun, seres ou entidades 
sobrenaturais. Quase todos os autores traduzem Ọrun por céu (sky) ou paraíso (heaven), traduções que induzem 
o leitor ao erro e tendem a deformar o conceito em questão. Já dissemos que o Ọrun era uma concepção abstrata 
e, portanto, não é concebido como localizado em nenhuma das partes do mundo real. O Ọrun é um mundo 
paralelo ao mundo real que coexiste com todos os conteúdos deste. (SANTOS, 2008, p. 54). 
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a energia geradora da vida, ou seja, o poder da gestação. As duas metades da cabaça devem 

manter-se unidas, numa hierogamia que propicia a existência do mundo, representada pela 

Ibá-Odú14 ou a “Cabaça da Existência”. 

O ser feminino, matéria representante da “Grande Mãe”, é o principal detentor do 

poder de concepção, ente mutável, dotado de princípio dinâmico e capaz de conceber gestação 

e metamorfose. O corpo da fêmea está sempre em processo de transformação, vertendo 

sangue, contendo existência em seu ventre-abrigo, receptáculo da vida, parindo, 

amamentando e expondo para este mundo o profundo enigma da vida e da morte. 

O ato de concepção, na fêmea, o procriar, gerar, parir, não é mais que uma imitação da 

“Mãe Terra”, que realiza gestação em grande escala. Cabaça, ovo, útero, todos são símbolos 

representantes deste poder numa escala menor, que enfatizam o preceito da existência. A 

veneração da terra é algo fundamental, pois mesmo com a diversidade de cultos dentro dos 

Terreiros de Candomblé, o elemento gerador da vida é sempre louvado. 

Sendo Oduá a “Mãe” para a eternidade, a ela é também outorgado a atribuição de Iá 

Abá (Mãe Anciã ou Mãe Ancestral). De acordo com Juana Elbein dos Santos (2008, p. 110), 

“este poder é conferido sob a forma de uma cabaça contendo um pássaro, onde ela recebe o 

epíteto de Ìyá mi Ẹlẹyẹ (Minha Mãe o Pássaro ou ainda, Minha Mãe Possuidora do Pássaro)”. 

O pássaro de Iá mi (minha Mãe) é o produto da fecundação contido na cabaça, ou seja, o 

descendente, que nasce, se desenvolve, ascende, percorre o mundo planando sobre o céu e, 

após realizar as suas funções, retorna ao interior do seu abrigo. 

Esta trajetória do pássaro representa o processo cíclico da vida. Igual ao pássaro, 

somos, portanto, segundo essa cosmovisão, o resultado de uma concepção, existente no 

interior do útero feminino que é uma réplica microcósmica da grande cabaça. Nascemos, nos 

desenvolvemos, ascendemos, realizamos as nossas tarefas, objetivos e desejos, enfrentamos as 

provações impostas pelas diversidades e, no final, retornamos ao útero ancestral da terra. 

O poder da terra é o elemento gerador da vida, que guarda no seu útero ancestral 

matérias diversas; sementes; minerais; fogo; e água. Este “Grande Ventre” deve ser 

                                                 
14 Para um melhor entendimento sobre a união entre Obatalá e Oduá e sobre igbá-òdu ver: Ifá Divination, 
Communicction between Gods and Men in West Africa, Indiana University Press. (BASCON, N. R. 1969), ou 
ver a forma simplificada do mito em: Os Nagô e a Morte: Pàde, Àsèsè e o culto Égun na Bahia, 13. Ed. – 
Petrópolis, Vozes, 2008, de Juana Elbein dos Santos. 
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periodicamente umedecido, fecundado e apaziguado. Estas ações são essenciais para a 

procriação abundante e para a expansão geradora de descendentes, como grãos, vegetais e 

filhos. Essa fecundação provém das chuvas (do céu), ou seja, de Obatalá, a parte superior da 

cabaça. 

O culto à terra tem como objetivo principal o seu apaziguamento, e está presente no 

cotidiano do africano e do afrodescendente. Beniste (2002) menciona um ritual, que se 

estende por todas as partes das regiões iorubás, e que venera a terra como fonte de vida. De 

acordo com o referido autor, simbolizando a terra, há um buraco com aproximadamente 15 

cm de diâmetro no canto do templo em Ògbòni, em Ìkirè, que dizem não ter fundo. Durante a 

cerimônia anual, grandes quantidades de oferendas são ali depositadas, desaparecendo 

imediatamente e não podendo mais ser retiradas. Alguns versos são entoados: 

Ilè, mo pè ó o  Terra eu lhe peço. 

Jẹkí ntè ọgbó  Deixe-me andar em você até a velhice 

Jẹkí ntè o pè  Deixe-me andar em você por um longo tempo 

Jẹkí ngbó jékí ntò Deixe-me viver até a idade bem avançada 

Jẹkí nje mùtùn e comer bem na terra. 

Mùtùm lóri rẹ  Epá! Orixá. (BENISTE, 2002, p. 68). 

Épà! Òrìṣà. 

 

O poder da “Mãe Ancestral” possui um caráter ambivalente, pois, quando não 

fecundada, gera a aniquilação, pois a terra seca e infértil nada produz. O “Pássaro” carrega 

nas suas asas esta dualidade, como retratado a seguir: 

[...] Ìyà mi, interrogada por Olódùmarè sobre como ela se servirá dos 
pássaros e de seu poder, responde que “matará aqueles que não a escutarem, 
que ela dará dinheiro e filhos aos que pedirem”. (SANTOS, 2008, p. 113). 

O poder da “Mãe” satura toda a matéria existente na Terra, nas cidades, nos espaços 

dos Terreiros, nos campos, entre os arranha-céus, nas profundezas e superfícies das águas. A 

“Velha Senhora Possuidora do Pássaro” nos espreita, observando, vigiando a nossa conduta. 

A natureza observa, assim, conforme a cosmologia nagô, as ações do homem e o seu proceder 

no ambiente natural. 
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Entretanto, a análise do poder da “Senhora do Pássaro” não pode ser realizada a partir 

de uma perspectiva maniqueísta, do bem e do mal, do positivo e do negativo, pois estes são 

elementos do equilíbrio, além de resultados ou consequências de uma conduta. A “Grande 

Mãe” é também representada por uma mulher com o corpo metade ave e metade peixe, que 

carrega no seu torso plumas e escamas, elementos que constituem a sua matéria e são partes 

de um todo. As escamas e as plumas representam a coletividade, mas são, em essência, uma 

individualidade, que reúne os muitos aspectos da sociedade ou os indivíduos em multidão. A 

matéria que constitui o corpo da “Mãe” é, assim, unidade e comunalidade ao mesmo tempo. 

O termo Iá mi (Minha Mãe ou Nossas Mães) é genérico, definindo também, nas 

sociedades nagôs, uma confraria onde estão reunidas as principais divindades femininas 

cultuadas no candomblé. Essas se configuram como descendentes e herdeiras do poder da 

“Grande Mãe”, sendo todas possuidoras de ventres fecundados que geram descendentes. É do 

ventre de uma dessas divindades, Nanã, que surgirá o filho mítico telúrico, Omolu, o principal 

representante do aspecto masculino da terra. 

Na cosmovisão nagô, a “Grande Mãe”, epíteto de Oduá, é a representação coletiva das 

divindades genitoras ancestrais femininas. Sendo a mãe primordial, matéria ancestral que 

mantém a vida, matriz primeira da qual advém toda a criação do mundo material, ou seja, a 

Terra. Nos mitos de tradição nagô, Oduá, foi a única divindade feminina presente no 

momento da criação do mundo, por isso mesmo, é a matriarca de todas as divindades.  

Como mãe ancestral divina, ela transmite as suas potencialidades aos seus 

descendentes, estando presente em todos eles. Nanã e Omolu, potências feminina e masculina 

da terra, respectivamente, são os seus descendentes, que absorvem as faculdades e, a 

identidade ancestral da “Grande Mãe”. Estando associados a ilé, o chão, o solo, sendo os 

responsáveis pela terra enquanto matéria orgânica e, regendo todas as camadas da crosta 

terrestre. 
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1.2 OMOLU, OBALUAÊ, AZANSÚ, XAPANÃ, SAPATÁ E KAVUNGO 

Obaluaê é a terra enquanto matéria orgânica, regendo tanto o interior, como a 

superfície do solo, sendo também, o “senhor da doença e da cura” (ver ANEXO A- Mito 1). 

Essa afirmação tão comum nos Terreiros de Candomblé enfatiza de maneira objetiva a 

natureza dessa divindade. A sua origem é indefinida, pois em muitas regiões da África 

Ocidental eram cultuados deuses com características e domínios próximos aos seus. O seu 

culto se expandiu pelo território iorubá, atravessando fronteiras culturais. Os povos do 

Daomé15, temendo o seu poder, importaram o seu culto e atribuíram-lhe o nome de Sapatá. Os 

tapás o conheciam como Xapanã. Verger (1981) destaca a origem remota do culto a essa 

divindade e, baseado em Frobenius, levanta a hipótese de que a sua naturalidade se deu em 

território Tapá16 (ou Nupê). 

O lugar de origem de Obaluaê é incerto, mas há grandes possibilidades de 
que tenha sido em território tapá (ou nupê). Se essa não é a sua origem, seria 
pelo menos um ponto de divisão dessa crença. Frobenius escrevia que lhe 
fora dito em Ibadan que Xapanã tinha sido, antigamente, rei dos tapás. 
(VERGER, 1981, p. 212). 

Outro fator que evidencia a expansão do culto ao Deus da terra são os nomes que lhe 

são atribuídos, sendo muitos os antropônimos dados a essa divindade. A Antropóloga Claude 

Lépine (2.000, p. 25-26), que trata das possíveis migrações ocorridas no território da África 

Ocidental, sobretudo, no Daomé, elaborou uma lista das diversas nomenclaturas utilizadas em 

referência a esse deus, baseada em autores como Verger (1957) e Boston (1971).   

Essas variações de divindades, que possuem entre si elementos e nomes em comum, 

conforme Lépine, reforçam a ideia da extensão do “culto à terra” no território da África 

Ocidental. Esta Antropóloga descreve uma dupla de divindades conexas, estruturadas em um 

sistema, presumindo que esses cultos descendem das mais antigas migrações das civilizações 

que antecederam a iorubá.  

A diversidade de nomes dessas potestades assemelha-se ao itinerário das migrações 

dos povos ancestrais de Nupe para Oyó, de Igala e de Ilê-Ifé, passando por Ketu, Sabe, Dassa 

Zoume, até Tado e Atakpamé, no oeste. Os cultos a Sapatá/Xapanã, bem como a outras 
                                                 
15 O Reino do Daomé era um reino africano situado onde atualmente está a República do Benin. O reino foi 
fundado no século XVII e durou até o final do século XIX, quando foi conquistado com tropas senegalesas pela 
França e incorporado às colônias francesas da África Ocidental. 
16 Os Nupes, também chamados de Tapas fazem parte da etnia dos iorubás, é um grupo étnico localizado 
atualmente na Nigéria. 



38 

                         
 
variantes da divindade denominadas Obaluaê, Ainon, Iye e Buruku, representariam, 

originalmente, um culto ao “Rei da Terra”, associado aos ancestrais fundadores, nascidos ou 

moradores do fundo da terra, e aos ciclos agrícolas, remontando-se a um antigo sistema 

religioso. 

A relação de Obaluaê com a terra pode ser observada através dos seus locais de culto 

na África Ocidental. Verger (1981, p. 214), descreve o templo de Obaluaê, na cidade de 

Ifanhim, no Benin, este santuário, encontra-se localizado próximo ao mercado da cidade, 

sendo constituído por quatro pilastras de madeira, que sustentam um simples telhado de palha. 

No centro dessa estrutura, emergindo do chão em terra crua, está um considerável montículo 

de terra, que é consagrado ao Deus. O outeiro encontra-se coberto por uma grande panela de 

barro emborcada, ao lado do cabeço de terra, encontram-se, cravadas no solo, duas lanças de 

madeira esculpidas e coloridas, sendo estas, as lanças de Obaluaê.  

Outro fator relevante é a questão do nome dessa divindade da terra. Há uma 

prevalência nos Terreiros de Candomblé jeje-nagô de que o verdadeiro nome do deus é 

Xapanã. Esse nome não deve ser pronunciado de forma banal, pois Xapanã (ver Fig. 01) é o 

Deus da terra em seu aspecto mais violento, o de “senhor das doenças contagiosas”, ou seja, a 

própria varíola, cujo nome é perigoso pronunciar. “Melhor definido, ele é aquele que pune os 

malfeitores e insolentes enviando-lhes a varíola”. (VERGER, 1981, p. 212). 

 

Fig. 01. Xapanã/Omolu/Obaluaê. Foto: José 
Medeiros, 1955. 
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A regência de Xapanã sobre a terra e a varíola, encontra-se simbolizada na construção 

do seu templo na cidade de Holi, na República do Benin, antigo Daomé, descrito por Verger 

(1981, p. 215). O templo do deus encontra-se situado na zona rural da cidade e, consiste em 

um grande cercado rústico, feito de estacas de madeira fincadas no solo, delimitando em plena 

floresta, o espaço consagrado ao Deus da varíola. No centro desse cercado, encontra-se uma 

pequena elevação de terra, sobreposta por uma grande panela de barro virada de boca para 

baixo, estrutura análoga a da cidade de Ifanhim. Esse recipiente de barro, chamado de ajerê, 

tem o seu fundo cheio de orifícios, que alude às cicatrizes deixadas pela varíola, simbolizando 

a ação da divindade contra os mal feitores e insolentes. 

No ambiente dos Terreiros, quando o nome acima é pronunciado, se faz de maneira 

respeitosa, sem exaltar a voz e por um motivo excepcional. Esse chamamento é acompanhado 

de uma reverência ao “Senhor da Terra e da Varíola”. Omolu, Obaluaê, “o Velho”, são nomes 

dados a Xapanã com o objetivo de não invocar seu aspecto mais temível. Alguns Terreiros de 

Candomblé da Bahia possuem epítetos específicos e próprios para essa divindade, com o 

objetivo de não se pronunciar o nome: “na Casa Branca do Engenho Velho ele é chamado de 

“Tio”, apelido criado por Mãe Nitinha; no Axé Opô Afonjá ele é chamado de “Bábá” (Pai), 

uma referência a Babaluaiê, um dos epítetos de Omolu, também conhecido por Obaluaiê, 

Sapatá, Ajunsun, Arauê e muitos outros nomes”. (MARTINS, 2008, p.99). 

O nome Obaluaê é uma designação repleta de significado, pois a divindade a recebe na 

condição de “Rei da Terra”. Nesse aspecto, ele é senhor de tudo que está na superfície e no 

interior da terra, relacionando-se, portanto, com as necrópoles, a matéria em decomposição, os 

processos de erosão, deterioração, destruição e transformação da matéria, sendo o responsável 

em devolver à terra as materialidades que lhe pertencem. Desse modo, reveste-se da 

ambiguidade que envolve o nascer e o morrer, a vida e a transformação pela morte. Afoman 

(termo usado nos terreiros nagôs e que quer dizer contagioso), é um dos muitos nomes e 

aspectos de Obaluaê, também revela o domínio do deus sobre as doenças epidêmicas e 

contagiosas, como o sarampo, catapora e rubéola.  
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Nas comunidades-terreiros da Bahia, de tradição ketu17 ou nagô, é comum substituir o 

nome Obaluaê pela contração “Oluaê”, expressão entendida como uma forma cautelosa de 

invocar o dono da terra. Juana Elbein dos Santos e Deoscoredes Maximiliano dos Santos 

(2014, p. 83), apresentam um mito, que explica a origem do nome Obaluaê. (ver ANEXO A- 

Mito 2). 

O nome Omolu parece ser usado de forma mais abrangente e genérica, denotando 

respeito e reverência, mas parece não possuir a gravidade dos outros epítetos, sendo mais 

utilizado no ambiente das comunidades-terreiro. Ọmọ (filho) – Olú (senhor), Omolu (Filho do 

Senhor), esse antropônimo dado a Obaluaê faz alusão a uma divindade da terra que também 

era caçador e, que, de acordo com Deoscoredes Maximiliano dos Santos (2014), é o pai de 

Obaluaê. Essa divindade era conhecida como Ìbàhín.  

Obaluaiê é considerado filho de Ìbàhín, que foi um grande caçador e mais 
tarde tornou-se um importante orixá; ele foi um olu, espírito ou orixá e por 
isso Obaluaiê é chamado de Ọmọ-olú, filho de uma entidade. (SANTOS, 
SANTOS.D.M, 2014, p.84). 

 Essa divindade da terra e pai de Obaluaê parece desvelar um culto anterior a este 

orixá. No Brasil e, sobretudo na Bahia, Ibáin ou Iabáin é um termo também usado para 

designar uma divindade considerada como ancestral de Omolu, Nanã Ibáin ou Nanã Iabáin 

(ver Fig. 02), que é a mãe mítica de Obaluaê e divide com ele o poder da primazia terrestre. 

Nanã é uma divindade associada aos primórdios da criação e, seus principais elementos são 

água, terra e a combinação desses dois elementos, a lama. Existe uma profunda relação entre 

Obaluaê e Nanã, o vínculo entre esses dois orixás é tão estreito, a ponto de serem confundidos 

como um único Deus. Verger (1981) ratifica que as origens dos cultos dessas duas divindades 

se perdem na noite do tempo, afirmando que estes seriam anteriores à Idade do Ferro. 

A antiguidade dos cultos de Obaluaê e Nanã Buruku, frequentemente 
confundidos em certas partes da África, é indicada por um detalhe do ritual 
de sacrifícios de animais que lhe são feitos. Esse ritual é realizado sem o 
emprego de instrumentos de ferro, indicando que essas duas divindades 
faziam parte de uma civilização anterior à Idade do Ferro. (VERGER, 1981, 
p. 212). 

                                                 
17 Ketu- é um termo usado para distinguir uma tradição ou “nação” de candomblé de origem nagô e, que alude 
diretamente aos reinos de Ilê-Ifé, Ketu e Oyó, bem como as cidades-estados de Sabé, Ebá, Ebadô, Ijebu e Ijêxá, 
situadas na África Ocidental e que abrangem atualmente os territórios da Nigéria, República do Benin (ex- Reino 
do Daomé) e Togo. 
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Nanã contém, dentro de si, a terra (Omolu) e a água (Oxumarê). Juntas, essas três 

divindades formam uma das principais famílias míticas dos Candomblés de tradição nagô-

ketu, chamada de “Família Kerejebi”, “Família Ji” ou ainda “Família da Palha”, devido ao 

uso abundante desse material nos seus cultos e insígnias. 

 

 Fig. 02. Nanã, a mãe mítica de Omolu. Foto: Pierre Verger, 
1949. 

 

Nanã é a matriarca das águas paradas e das águas que estão contidas na terra e, 

sobretudo, da lama que é a matéria prima de tudo que nasce. Recebe em seu seio os mortos 

(seus filhos), representados, genericamente, por Obaluaê, o senhor de todos os espíritos do 

mundo. Nanã é a água fria que refrigera a terra quente e a converte em terra apaziguada. Os 

instrumentos que representam essas duas divindades possuem grande semelhança: o xaxará de 

Obaluaê (ver Fig. 03) e o ibirí de Nanã (ver Fig. 04) são confeccionados com o mesmo tipo de 

material e ambos estão associados à terra e aos mistérios da vida e da morte. 

Na natureza, os domínios dessas duas divindades também estão relacionados. Obaluaê, 

representado pelo sol e pela terra seca e quente, quando apaziguada pelas águas e pela 

umidade de Nanã, produz, então, a vida. Nas entranhas do solo estão os grãos, o invólucro 

escuro da terra semelhante ao útero, que abriga a semente. A água umedece a terra 
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propiciando a germinação, que, associada à ação do sol que aquece, ascende para o alto, 

revelando o ciclo da vida e a regência de Nanã e Obaluaê sobre a terra cultivada. 

 

                              

 

 

Algo semelhante ocorre com Oxumarê (ver Fig. 05), irmão mítico de Omolu e o filho 

mais novo de Nanã. Associado a terra e a água, Oxumarê é a grande “serpente arco-íris”, que 

espalha o seu axé sobre o mundo nas primeiras horas da manhã através do seu corpo. Após a 

aparição desse fenômeno da natureza, a chuva desce e se propaga sobre a terra, fertilizando-a. 

Relacionado aos ciclos agrícolas e às estações da chuva, Oxumarê juntamente com a sua 

família desempenha um papel importante para a manutenção da vida. 

A tradição envolvendo essa tríade familiar de divindades foi muito estudada e 

divulgada por Verger, que projeta no legado dos terreiros nagô-ketu uma continuidade direta 

do que se passa na cidade de Ketu, na África Ocidental, onde Nanã Buruku fica no mesmo 

templo que Oxumarê e é considerada a mãe de Omolu (sendo que este último Orixá só é 

Fig. 04. Ibirí de Nanã. Foto: Juana 
Elbein dos Santos, 1967. 

Fig. 03. Xaxará de Obaluaê. Foto: 
Pierre Verger, 1950. 
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associado a Xapanã na cidade de Ketu, em um templo separado, também representado junto a 

emblemas de Oxumarê e Iroko18). 

 

Fig. 05. Sacerdote de Oxumarê em Savé 
segurando o cetro da divindade. Foto: Pierre 
Verger, 1946. 

 

Contudo, Parés (2007), chama atenção para o risco de se reduzir a influência desse 

grupo familial apenas às tradições de um só lugar, sobretudo, quando se trata de um culto 

propagado em uma área tão extensa e de um sistema litúrgico bastante complexo.  

 “Nanã Buruku, Shapana e Omolu configuram na África uma complexa 
tríade de divindades, com inúmeros cultos inter-relacionados das formas 
mais diversas e repartidos numa vasta área que vai do país Nupé, no leste, 
até além do rio Volta, na região nordeste do país Ashanti, no oeste”. 
(PARÈS, 2007, p. 293). 

  

                                                 
18 Orixá fitomórfico representado por uma árvore, no Brasil está associado à árvore gameleira, ao tempo e a 
ancestralidade, sendo em alguns terreiros de candomblé irmão de Obaluaê. 
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As constantes migrações do culto a Xapanã o fizeram ser conhecido como um Deus 

andarilho, que percorre o mundo punindo os malfeitores com a varíola, e curando àqueles que 

solicitam a sua misericórdia. Verger (1985) nos apresenta um mito que narra a peregrinação 

de Obaluaê sobre a Terra e o seu estabelecimento em território mahi. (ver ANEXO A- Mito 

3). 

No Daomé, Xapanã tem o nome de Sapatá. Essa seria a versão fon de Xapanã, que 

“teria seu lugar de difusão na região mahi, na aldeia chamada Pingini Vedji, perto de Dassa 

Zumê, porém trazido pelos nagôs” (VERGER, 1981, p. 213). O referido autor explica que em 

Savalu, outro território mahi, Sapatá foi trazido, segundo dizem, ao templo de Ahọsu Soha.  

O fundador de Savalu teria encontrado, durante o seu deslocamento para o norte, os 

kadjanu, que, possivelmente, são os nagôs originários da região do Egbadô. Estes se dirigiam 

para a mesma região e se juntaram a ele para estabelecerem-se em Savalu com o seu Deus. 

Tal migração fora empreendida para se afastar das regiões destruídas pelas campanhas dos 

reis de Abomey contra seus vizinhos do leste. 

A origem nagô-iorubá de Sapatá é constatada ainda pelo fato de que, no decorrer dos 

rituais de iniciação dos seus consagrados (sapatasi) estes são chamados de anagonu (anago 

ou nagô), sendo o iorubá primitivo a língua usada nesses rituais e não o fon usado em Savalu.  

Parés (2007) descreve que, originalmente, o culto de Sapatá, em Daomé, era um “culto 

periférico”:  

“Após a conquista dos reinos de Allada e Uidá, na década de 1720, Agaja e o 
seu sucessor, Tegbesu, adotaram uma política de apropriação dos cultos dos 
povos submetidos, levando muitas vezes seus altares e sacerdotes a Abomey, 
a capital do reino. Essa política de importação de cultos alheios estava 
baseada numa estratégia de acumulação de poder religioso, mas visava 
também aplacar a possível cólera e vingança das divindades dos povos 
vencidos”. (PARÉS, 2007, p. 107). 

O Rei Agaja e o seu sucessor, Tegbesu, criou uma política, na qual, os cultos a 

divindades que não pertencessem à realeza, seriam submissos aos deuses da família real. Os 

cultos a essas entidades “subordinadas” eram considerados como marginais, por isso o termo 

“periférico”, sendo o rito de Sapatá um culto secundário.  
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A ascensão do culto a Sapatá se deu com a aparição da varíola na “área Gbe 19” no 

início do século XVII. Esse vodum20, originalmente ligado ao culto dos ancestrais da terra, foi 

progressivamente associado às epidemias que assolavam constantemente o Daomé. Os 

sacerdotes de Sapatá eram os únicos capazes de intervir nesses flagelos através de rituais, para 

aplacar a cólera da divindade e mediante, também, a realização de festas de agradecimento 

para aqueles que escapavam da morte e passavam a cultuar o vodum após a sua cura. A 

associação do Deus com a varíola é tão grande que na língua nativa contemporânea da “área 

Gbe”, Sakpatá significa varíola e Sakpatá Kpevi ou “pequeno sakpatá”, significa varicela. 

Segundo Parés (2007):  

“Isso fez com que as congregações de Sakpata conhecessem uma grande 
expansão e popularidade. Se a isso adicionarmos a crença de que os 
sacerdotes de Sakpata eram detentores do conhecimento esotérico para 
castigar com a varíola, podemos entender por que esse culto de temido poder 
foi percebido como uma ameaça para a monarquia daomeana”. (PARÉS, 
2007, p. 108). 

Sapatá, é também chamado de Sapata-Ainon (o “Dono da Terra”), enfatizando sua 

profunda relação com esse elemento. Verger (1981) apresenta um mito colhido em Dassa 

Zumê que explica a origem de Sapatá/Xapanã, e sua relação com a terra e a varíola. (Ver 

ANEXO A- Mito 4). 

Durante a realização das entrevistas na pesquisa de campo, obtivemos a descrição do 

Templo de Sapatá em Savalu, por intermédio de Gaiaku Regina de Avimadje, sacerdotisa de 

um dos Terreiros estudados neste trabalho. Ela esteve na África Ocidental, no Benin, 

visitando as cidades de Uidá, Kotônum, Abômei e Boicô, mas estando na cidade de Savalu, 

Gaiaku Regina visitou o Templo de Sapatá, como narrado, a seguir por ela: 

[...] foi em Savalu, na terra de papai (referindo-se ao vodum), fomos num 
templo, templo bem simplório, o assentamento era àquele monte de terra [...] 
um monte de terra com uns 50cm de altura, esse monte ficava dentro de um 
quarto pequeno, com telhado, cuja porta dava pra uma área externa e, no 
meio dele ficava o monte de terra, com mais ou menos 1m de diâmetro, no 

                                                 
19 Segundo Parés, a “área gbé” compreende a região setentrional do atual Togo, República do Benin (outrora 
Antigo Reino do Daomé) e o Sudoeste da Nigéria, onde habitam os povos tradicionalmente designados na 
literatura como adja, ewe, fon ou combinações desses termos como adja-ewe. “Gbe” é o vocábulo compartilhado 
por todos esses grupos para designar língua e, embora não seja um termo de auto-identificação autóctone, tem a 
vantagem de não ser um termo “etnocêntrico” que privilegia o nome de um subgrupo para designar o conjunto. 
(PARÉS, 2007, p. 14). 
20 Modo como os povos da “área gbé” chamam as suas divindades, equivalente aos Orixás dos iorubas. 
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pé do monte, tinha umas cabaças e umas sementes e, por cima dele, uns 
búzios e uma contas (miçangas) entendeu? Tudo muito rústico. 

Nos Candomblés, sobretudo nos Terreiros Baianos, Xapanã recebe vários epítetos, 

quer seja de acordo com a nação, com a tradição do terreiro, ou devido a questões históricas 

da casa. Nos Candomblés de tradição ketu, Omolu, Obaluaê, ou ainda Oluaiê, é um Orixá 

prestigiado e bastante cultuado. Na natureza, Obaluaê está associado a terra, necrópoles, 

estradas de barro vermelho e sobretudo ao sol, pois, como o “Senhor do Sol”, ele energiza o 

solo, germinando os grãos, o que o vincula a agricultura e a vida, como se revela um mito 

bastante difundido nos Terreiros de Candomblé da Bahia. (ver ANEXO A- Mito 5). 

Obaluaê está associado, portanto, às coisas quentes, ao sol do meio dia, à calidez da 

terra, e à febre alta com erupção em pústulas que deixam cicatrizes profundas sobre a pele. 

Por essa relação Omolu é chamado nos candomblés ketu de Bábá Ibona (o “Pai da Quentura 

da Febre”), sendo também o responsável pela catalepsia, pela epilepsia e pela convulsão. 

Recebe também a alcunha de Olodé (“O Senhor do Invisível”), estando associado ao exterior, 

ao ar livre, como narra um mito compilado por Juana Elbein dos Santos e Deoscoredes 

Maximiliano dos Santos (2014). (ver ANEXO A- Mito 6). 

Estes autores descrevem os templos e altares públicos de Obaluaê, nas cidades de Ilará 

e Méko na Nigéria. Situados em uma encruzilhada entre as duas cidades, mais uma vez, a 

divindade é representada por um montículo de terra, em um espaço externo e afastado das 

casas. No centro do outeiro, encontra-se um galho ou tronco de árvore, espécie de opá (cetro) 

natural, que varia de espessura e altura. Outras vezes, encontra-se plantado no meio do 

cômoro de terra, um pé de mandacaru (cactos), arbusto que lhe é dedicado. Nesses templos 

públicos, são oferecidos a Obaluaê, sacrifícios anuais, e, ritos quinzenais e semanais. 

Observamos assim, que tanto Obaluaê, como Xapanã e Sapatá, são representados na 

África ocidental, quer seja no Benin ou na Nigéria, por pequenos morros de terra que surgem 

do solo. Sendo os seus templos, produzidos por uma Arquitetura Vernacular, tendo, como 

matéria-prima a terra, madeira e palha, situados em locais ermos e remotos, dos núcleos 

urbanos das cidades.  

Nos Candomblés de tradição Jeje, Omolu/Sapatá recebe o nome de Azansú. Como nas 

terras Iorubás, os povos da “área Gbe” não ousavam pronunciar o nome de Sapatá, por isso, 

passaram a utilizar outros apelativos como: “me (pessoa), ahosu (rei), aihosu (rei da terra), 
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dohosu, dokuno (senhor da morte) ou àzon (enfermidade ou doença)”. (PARÈS, 2007, p. 

296). 

Azansú, junção das palavras àzon + sú, significa “homem enfermo” ou “homem da 

enfermidade”. Azonsi é o termo usado nos Candomblés Jeje Mahi para designar pessoas 

consagradas a Azansú. O termo azon nos Candomblés Jeje, está inteiramente relacionado com 

a família de Sapatá (ver ANEXO B), como Azonsu, ou as suas variantes fonéticas (Azonze, 

Azunzu, Azunsum), bem como Azoani, Ajonsu e Azonodo.  

Nos Jeje-Mahi, Azansú é também considerado um Vodum Nagô, sendo apontado 

como o “Rei dos Nagôs”. No Candomblé Jeje, também encontramos apelidos para Sapatá, 

que são encontrados nos Candomblés de tradição Ketu, como Jagun e Xapanã. Outros 

antropônimos são exclusivos da nação Jeje como: “Avimadje, Parará, Ahoye, Aruaje, e 

Ahosuji”. (VERGER, 1987, p. 252). 

Esse vodum, também se apresenta com o corpo coberto de palha da costa e a cabeça 

revestida por uma espécie de capuz do mesmo material, chamado de azé. Contudo, as palhas 

que constituem as indumentárias de Azansú são sempre trançadas e tingidas na cor vermelho 

terroso, diferente das palhas dispostas em franjas soltas e na cor natural que constituem o azé 

de Omolu e Obaluaê. Azansú também porta o xaxará e está igualmente associado à Nanã, sua 

mãe mítica. 

Nos Candomblés de tradição Bantu, o Deus da terra é chamado pelos cognomes de 

Kavungo, Kaviungo, Nsumbo, Kingongo, Sakafunã, Kafunje, dentre outros. Sendo sempre 

evocado como um inquice21 relacionado à varíola, à lepra e às chagas, mas também à cura. 

Como Kafunje essa divindade está relacionada aos tubérculos que se desenvolvem no interior 

da terra, capazes de nutrir e fortalecer o corpo. 

Kavungo tem como mãe mítica Zumbarandá, divindade relacionada às águas paradas e 

à morte, sendo a mais velha dos inquices femininos. Kavungo foi abandonado por sua mãe 

que o deixou sob o sol escaldante e sobre a terra quente, o que abriu feridas na sua pele, sendo 

então acolhido e adotado por Kaiala, a senhora dos oceanos. Das feridas de Kavungo 

brotaram as pestes, o pênfigo e a varíola, e o seu corpo era tão febril que, quando banhado por 

Kaiala, as águas evaporavam. Já adulto, tornou-se compassivo e sensível ao sofrimento 

                                                 
21 Modo como os terreiros de candomblé de tradição bantu (Angola) denominam as suas divindades, equivale 
aos termos orixá e vodum. 
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alheio, sendo também muito temido por possuir o poder da doença e da cura, da vida e da 

morte. 

Ainda assim, Omolu, Obaluaê, Sapatá, Xapanã, Azansú, Kavungo e tantos outros 

nomes atribuídos ao Deus da terra, são genericamente absorvidos e agrupados em uma única 

alcunha no Candomblé: “O Velho”.  

Há no imaginário coletivo do povo de santo de Cachoeira e de São Félix, no 

Recôncavo Baiano, inúmeras estórias sobre a aparição de um velho maltrapilho usando um 

grande chapéu de palha e apoiado num cajado de madeira, que pede esmolas durante o mês de 

agosto ou nas proximidades de um certo período do ano, quando são realizados os rituais 

dedicados a Omolu, Obaluaê e Azansú. Esse aspecto de “mendicante”, com o qual Obaluaê se 

apresenta, é interpretado por alguns como um estratagema do Deus para testar os corações 

humanos. (ver ANEXO A – Mito 7). 

Não sabemos, de fato, o que vincula essa aparência de mendicante à divindade, já que 

na África Ocidental, ele é lembrado como um poderoso guerreiro e grande monarca. Supõe-se 

que se trata da justaposição da figura de Omolu com as imagens dos santos católicos de São 

Roque e São Lázaro e, anteriormente, a de São Bento. Representados na iconografia católica 

como homens frágeis de avançada idade, apoiados em cetros, bengalas ou muletas, com os 

corpos lacerados pela peste, sendo os principais protetores contra as doenças contagiosas, bem 

como patronos dos pobres doentes e desvalidos.  

Omolu, Obaluaê, Azansú e Kavungo são considerados os “médicos dos pobres” nos 

Terreiros de Candomblé, devido aos seus poderes de cura e por terem sido eles mesmos 

vítimas de doenças. No Brasil, a divindade é bastante cultuada pelos seus fiéis, sobretudo, no 

mês de agosto, sendo este considerado o “mês do Velho”. É comum, nessa época do ano, os 

banhos com as “flores do velho” para afastar as doenças e as energias nefastas. Essas “flores 

do velho” são o buruburu ou doburu (pipocas), sua principal oferenda e representação das 

pústulas provocadas pela varíola.   

A seguir, daremos continuidade a este trabalho, tratando de dois Terreiros de 

Candomblé do Recôncavo Baiano, que estão sob a tutela e a regência do “Velho”. 
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2 HUNTOLÓJI E CAPIVARI: MORADAS DA TERRA NO RECÔNCAVO BAIANO 

2.1 CACHOEIRA E SÃO FÉLIX 

Cachoeira e São Félix, dois municípios no Recôncavo Baiano, se desenvolveram às 

margens do rio Paraguaçu, tendo como principal ligação entre as cidades, a Imperial Ponte D. 

Pedro II. O traçado de Cachoeira é longitudinal, paralelo ao rio, e se estende pelos sopés dos 

morros que formam o grande vale, permeado por espaços de traçado irregular, de onde se 

revelam panorâmicas da paisagem urbana e natural de ambas as cidades. São Félix encontra-

se linearmente distribuída em uma pequena faixa de terra, entre o Paraguaçu e um aclive, o 

que permite a apreensão visual da cidade como um todo, se apreciada for, a partir da outra 

margem do rio, ou seja, de Cachoeira. A morfologia da paisagem de São Félix pode ser 

caracterizada como um triângulo ascendente, com um cruzeiro no vértice superior, o que lhe 

confere a designação de “cidade presépio”. Nesse sentido, São Félix é, em termos de 

paisagem, elemento emoldurador e caracterizador de Cachoeira. 

Cachoeira e São Félix já foram registradas, em 1973 e 2010, respectivamente, como 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional pelo IPHAN. Ambas as cidades são notáveis pelos 

seus patrimônios arquitetônicos, bens culturais imateriais, eventos históricos e pelos 

incontáveis elementos simbólicos que as constituem e que possibilitam um entendimento da 

região. Dentre esses conteúdos significativos estão os Terreiros de Candomblé. Em meio ao 

tecido urbano de Cachoeira e São Félix, encontram-se pequenos núcleos formados em sua 

maioria por Terreiros, tais como: o Caquende; Alto da Levada; Alto do Rosarinho; (em 

Cachoeira). Além desses, há o conjunto de Candomblés localizados nas zonas rurais de ambos 

os municípios. 

Estes Terreiros são os principais testemunhos da resistência das religiões de matriz 

africana no Recôncavo Baiano. Segundo João José Reis (1988, p. 63), em Cachoeira, existem 

registros desses sítios desde o século XVIII, por ocasião da realização de uma “devassa civil”. 

Episódios relatados por escrivães da polícia a partir das investidas dos oficiais nos Terreiros, 

incursões que também foram realizadas por autoridades eclesiásticas, civis e da imprensa. A 

principal acusação era o uso da feitiçaria, de medicina natural e subversão dos costumes.  

Essa prática inquisitória foi intensificada na gestão do Conde da Ponte (1805-1809), 

que, de acordo com Reis (1989, p. 38), foi o período em que numerosos Terreiros e 
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Quilombos foram invadidos, com a consequente perseguição e prisão dos seus moradores. 

Essa severa perseguição perdurou até o final do século XIX e meados do século XX, o que 

acarretava interrupção das cerimônias, apreensões de objetos rituais e prisões dos líderes 

religiosos, sendo as “batidas” noticiadas pela imprensa local.  

Uma significativa mudança só ocorreu nas primeiras décadas do século XX, entre 

1934 e 1937, com a realização do I° e II° Congressos Afro-Brasileiros. Em 1938, o Decreto 

Lei n° 1202/39, promulgado pelo então Presidente Getúlio Vargas, retira o caráter de 

clandestinidade dos Terreiros e descriminaliza as práticas religiosas nesses espaços. Na Bahia, 

somente em 1976, o Decreto Lei n° 25095/76, promulgado pelo Governador do estado 

Roberto Santos, libera as casas de culto afro-brasileiro da necessidade de registro e do 

pagamento de taxas e de licenças à Secretaria de Segurança Pública. Mas foi a partir da 

década de 1980, que se deu, em algumas instâncias, o reconhecimento histórico dos Terreiros 

enquanto depositários da memória de um importante segmento da população brasileira, 

afirmando-se o seu valor como patrimônio cultural. 

Apesar desse reconhecimento22, hoje, os Terreiros de Candomblé (e no caso em 

questão, os Terreiros de Cachoeira e de São Félix) se deparam com outros tipos de violência 

que ameaçam sua existência, quer seja pela invasão dos seus espaços ou por especulação 

imobiliária e fundiária, ou pela degradação dos ambientes naturais, ataques do 

fundamentalismo religioso neo pentecostal ou por disputas entre facções do tráfico de drogas. 

Há ainda muito a ser trabalhado e discutido, para que esses problemas sejam abolidos do 

cotidiano dos Terreiros de Candomblé. 

No que se refere à relação dessas cidades com o sagrado que está vinculado ao 

Candomblé, surge a figura do “Velho”. A história oral do povo de santo de Cachoeira e de 

São Félix informa que essa divindade foi a primeira a ser cultuada na região que engloba os 

dois municípios. Não encontramos registros que confirmassem tal afirmação, ainda que a 

ascensão do culto ao “Velho” em Cachoeira e em São Félix esteja vinculada à epidemia de 

                                                 
22 No Recôncavo Baiano existem atualmente dez terreiros patrimonializados pelo Registro Especial do Instituto 
do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia – IPAC, sendo eles: Asepó Erán Opé Olùwa (Terreiro Viva Deus); 
Terreiro Lobanekun; Terreiro Aganjú Didê (Ici Mimó); Terreiro Raiz de Ayrá; Terreiro Lobanekun Filho; 
Terreiro Ogodô Dey; Húnkpáme Ayíono Hùntóloji; Terreiro Ilê Axé Itaylê; Inzo Nkosi Mukumbi (Dendezeiro); 
Terreiro Ilê Axé Ogunjá. 
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cólera morbus23 que ocorreu na Bahia na segunda metade do século XIX. Durante o surto da 

doença, os líderes religiosos dos Terreiros de Candomblé dessas duas cidades uniram-se em 

súplica ao “Velho”, solicitando à divindade que livrasse do morticínio a população local. Algo 

semelhante à epidemia de varíola ocorrida no reinado de Agaja, no início do século XVIII, 

que propiciou a expansão do culto de Sapatá no Daomé. 

A herança ancestral do culto foi definitivamente estabelecida nas duas cidades. Até 

hoje é praticado como um culto de cura e como rito profilático, objetivando a saúde e a 

higidez dos habitantes de ambos os municípios. A seguir, veremos duas das moradas do 

“Velho” no Recôncavo Baiano, especificamente, o Humpâme Ayíono Huntolóji, Terreiro 

situado em Cachoeira, e o Ilê Axé Oyó Ní Ibece, ou Terreiro do Capivari, situado no 

município de São Félix. Ambos os Terreiros, localizam-se em áreas que podem ser definidas 

como arredores das duas cidades (ver. Mapa.01). Pode-se supor, que essas localizações tem a 

ver com o fato desses cultos terem sido proibidos ou precisarem de licença até os anos 1970. 

 

Mapa. 01.       Terreiro do Huntolóji em Cachoeira/       Terreiro do Capivari em São Félix. Autor: Denis Matos/2017. 
                                                 
23 “O cólera morbus ocorreu na Bahia, no período que vai de 1855 a 1856, trazido pelo navio “Imperatriz” do 
Pará, onde causou centenas de mortes, sendo esta a segunda província a ser atingida pela moléstia, depois do 
Pará”. 
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2.2 O HUNTOLÓJI, A MORADA DE AZANSÚ EM CACHOEIRA 

O Terreiro do Huntolóji ou Humpâme Ayíono Huntolóji, como é ritualmente 

conhecido, é um Candomblé de nação Jeje Mahi24 localizado no Alto da Levada, no 

Caquende, bairro ao norte de Cachoeira. A fundação de um Terreiro de Candomblé está 

geralmente vinculada à história de vida de seu fundador, portanto, conhecer não só a 

trajetória, mas, sobretudo, a vida religiosa de quem erige uma “Roça de Candomblé”, é 

conhecer os desígnios das divindades, as revelações e a vontade do divino sobre a Terra. 

O Terreiro do Huntolóji não é diferente, pois a simples menção do seu nome remete a 

Luiza Franquelina da Rocha, a eminente Gaiaku Luiza de Oyá. Esta sacerdotisa é, sem 

dúvida, mesmo após o seu falecimento, uma das maiores referências do Candomblé no Brasil. 

A nossa narrativa se limitará aos fatores determinantes da fundação do Terreiro e, para tanto, 

é necessário expor como se deu a formação religiosa de Gaiaku Luiza e sua trajetória no 

Candomblé. 

Luiza Franquelina da Rocha foi iniciada em 1937, sem a permissão do seu Vodum, em 

um Terreiro de Candomblé de tradição Ketu, no município de Muritiba, cidade do Recôncavo 

Baiano. Após dois anos nesse Terreiro, houve uma cisão entre Luiza e o sacerdote da casa. 

Com esse desenlace, Gaiaku25 Luiza ficou mais cinco anos afastada das atividades de uma 

casa de santo, o seu congraçamento com o Candomblé só veio a ocorrer em 1944, quando foi 

para o Zoogodô Bogum Malê Rundô (Terreiro do Bogum26) em Salvador. Sendo submetida a 

uma nova iniciação, desta vez, com o consentimento do seu Vodum, a iniciação de Luiza no 

Jeje Mahi, foi realizada por Maria Romana Moreira, conhecida como Romaninha de 

Kpossu27. Como explicado por sua sobrinha carnal Gaiaku Regina Maria da Rocha, atual 

dirigente do Huntolóji: 

                                                 
24 A tradição Jeje Mahi tem origem na África Ocidental, na Costa da Mina e em especial na “área gbe” região 
onde foi estabelecido o culto de vodum. Segundo Parés (2007), a “área gbe” compreende a região setentrional do 
atual Togo, República do Benin (outrora Antigo Reino do Daomé) e o Sudoeste da Nigéria, onde habitam os 
povos tradicionalmente designados na literatura como adja, ewe, fon ou combinações desses termos como adja-
ewe. A expressão “mahi” parece ter surgido no século XVIII como denominação utilizada pelos daomeanos para 
referir-se a uma pluralidade de povos localizados ao norte do rio Zou. Embora questionável Bergé e Cornevin 
nos dão como etimologia de mahi a expressão ma-hi-nou, que significaria “as vítimas da fúria” ou “a destruição 
da fúria”, talvez uma alusão a esse passado de caça a escravos. (PARÉS, 2007, p.14 e 38). 
25 No candomblé Jeje Mahi a mãe de santo pode ser chamada por três títulos: Gaiaku, Mejitó e Doné. Cada um 
desses títulos está relacionado a uma família de voduns. 
26 Zoogodô Bogum Malê Rundô, o Terreiro do Bogum de nação Jeje Mahi, um dos mais antigos candomblés do 
Brasil, localizado no bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador na Bahia.  
27 Kpossu – o vodum pantera. 
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 “[...] você sabe que ela teve uma feitura antes no ketu, agora as obrigações 
do jeje, quando ela passou pro jeje, que a minha mãe Oyá exigiu isso, ela 
não aceitou aquela obrigação lá do ketu, ela não aceitou, foi muito bem feita 
segundo Gaiaku disse, mas a minha mãe não aceitou, a minha mãe Oyá, e 
sempre exigindo que ela queria ir pra terra dela, que a terra dela não era 
aquela...”.28 

Em 1948, Luiza Franquelina da Rocha, recebeu o posto de Gaiaku. Diferentemente 

das outras nações, a cerimônia de entrega do cargo na nação Jeje29, denominada “entrega da 

cuia” 30, não consiste em festa pública. Como dizem as voduncis31: “no Jeje não se entrega 

nada do lado de fora, tudo é lá dentro”. Isto reforça a característica do Jeje, de nação fechada, 

que guarda os segredos a “sete chaves”.  

No mesmo ano, a divindade Oyá manifestada em Luiza, revela o desejo em ter o seu 

próprio Terreiro de Candomblé. Com a determinação dada pelo Vodum, Gaiaku Luiza passa a 

procurar em Salvador o terreno adequado, adquirido, então, somente em 1950, na Variante da 

Estrada do Cabrito. Estava situado nas imediações do Subúrbio Ferroviário de Salvador, entre 

os bairros de Lobato e de Plataforma, nas proximidades do Parque São Bartolomeu.  

Ainda em 1950, Gaiaku Luiza “planta” o axé do terreiro. O ato de “plantar o axé” 

consiste em colocar no solo os elementos materiais impregnados com o axé32 da divindade à 

qual o chão do Terreiro está sendo consagrado. Usa-se o termo “plantar”, pois o axé, poder 

mágico-sagrado imantado nos elementos materiais, é enterrado no solo, o que potencializa o 

sagrado, tornando-o extensivo a tudo e a todos. Este é, sem dúvida, um dos momentos mais 

solenes e importantes na fundação de um Terreiro de Candomblé, só reconhecido como tal a 

partir da consumação desse ato. 

                                                 
28 Depoimento de Gaiaku Regina Maria da Rocha a Denis Alex Barboza de Matos em 30 de junho de 2016, ssa. 
29 Parés (2007) indica que o uso do termo “jeje” está restrito ao Brasil e não aparece documentado em Haiti, 
Cuba, Trinidad ou outras partes das Américas. Entretanto o autor destaca que embora falte documentação escrita, 
o termo “jeje” se tenha originado na África, como acontece com quase todas as outras denominações de nações 
étnicas africanas no Brasil. (PARÉS, 2007, p. 48). 
30 A “entrega da cuia” no jeje é equivalente à entrega do Decá nos candomblés nagôs. O Decá sinaliza a 
passagem para a maioridade no contexto religioso, quando o indivíduo completa suas obrigações de sete anos e, 
a parti de então, tem o direito, dado pela mãe ou pai de santo, para abrir o seu próprio terreiro e iniciar seus 
próprios filhos de santo.  
31 Como são chamados os filhos de santo no candomblé Jeje Mahi. 
32 Pierre Verger (1981, p. 18) define axé, como poder em estado de energia pura.  
Bastide (2001, p. 77) explica que o axé é a força invisível, a força mágico-sagrada de toda divindade, de todo ser 
animado, de todas as coisas.  
Juana Elbein dos Santos (2008, p. 39) elucida que o axé é a força que assegura a existência dinâmica, que 
permite o acontecer e o devir. Sem àṣẹ, a existência estaria paralisada, desprovida de toda possibilidade de 
realização. É o princípio que torna possível o processo vital. 
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O terreno, adquirido por Gaiaku Luiza, era bastante extenso, mas encontrava-se em 

estado de abandono, sendo um trabalho árduo transformar o espaço em um ambiente 

adequado para residir e praticar os rituais necessários, como relatado por Gaiaku Regina 

Maria da Rocha:  

“[...] ela foi para lá desde cinquenta né, mas a casa era de palha, disse que 
era horrível, só tinha cobra, que era uma coisa horrível, aí depois foi 
ajeitando, tinha uma casinha lá em cima de palha, onde ela começou a 
morar... e tinha uma casinha assim no alto que veio a ser à casa do “Velho”, 
onde ela fez a casinha do “Velho”, em cima assim, numa parte alta do lugar, 
aí construiu a casa cá embaixo, o abassá e a parte do santo né33”. 

A casinha do “Velho”, mencionada por Gaiaku Regina, é uma alusão à casa do 

Vodum Azansú34. O destaque para essa divindade se deve ao fato de ser ele o “dono” do 

Terreiro Huntolóji. Todo Terreiro de Candomblé, independentemente da sua nação35, ao ser 

fundado, tem o seu chão, o seu barracão (que é a construção de maior destaque e aonde 

acontecem as principais cerimônias e festas públicas) e a sua cumeeira, consagrados a 

determinadas divindades. Essa tríade é a principal estrutura do fluxo de axé em um 

candomblé, pois faz fluir o axé comunal da casa, que se expande por todo o Terreiro. 

No caso do Hùntóloji o dono de todo o terreno é Azansú, sendo Oyá a dona do abassá36, e, 

portanto a dona do axé do Terreiro.  

“De qualquer maneira Azansú é o terceiro [...] é um santo também de 
Gaiaku, que ela era de Oyá, Olissá, Azansú e Badé entendeu? E Azansú a 
tomou como ela contava, quando ela tinha apenas seis meses de nascida, 
tomou em forma de doença, ela teve uma doença, eu acho que chamada 
escorbuto [...] entendeu? Onde ela ficou quase sem a pele do corpo, e [...] 
andando, minha avó andando com ela, médico não dava jeito, até que nas 
casas de candomblé, na casa em que meu avô era também Pejigan lá do Seja 
Hundé,37 minha avó era também uma mulher feita de santo [...] e foi 
ensinado pra ela dar banho com uma folha de Azansú que se chama piticoba 
ou baba de boi como agente conhece também com esse nome, então com 

                                                 
33 Depoimento de Gaiaku Regina Maria da Rocha a Denis Alex Barboza de Matos em 30 de junho de 2016, ssa. 
34 Vodum da terra, senhor da varíola, relacionado à saúde e a doença, a vida e a morte, membro do Panteão da 
terra da Família de Sakpatá. Azansú é equivalente ao Orixá Omolu dos nagôs. 
35 Vivaldo da Costa Lima (2003, p. 21) explica como aos poucos, o termo “nação” no candomblé, foi perdendo 
sua conotação política para se transformar num conceito quase exclusivamente teológico. “Nação passou a ser, 
desse modo, o padrão ideológico e ritual dos terreiros de candomblé da Bahia”. Sendo assim, nação passou a 
designar uma “modalidade de rito”, ou uma “forma organizacional definida em bases religiosas”. 
36 Agbasá (abassá) – o mesmo que barracão. Em fon, salão, sala, varanda.  
37 Roça do Ventura. 
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essa folha é que Gaiaku ficou boa, e aí [...] ela disse [...] isso já foi uma 
manifestação de Azansú pra ela38.” 

As primeiras edificações foram erguidas de forma improvisada, sendo construída 

primeiramente uma casa de palha e, depois o sabaji, peji, rundeme39 e o abassá, todo de 

palha. Não havia condições de comprar portas e janelas, que foram, assim, substituídas por 

panos de linhagem. Não havia luz elétrica e a fonte de luz eram lamparinas de querosene.  

A inauguração do Candomblé aconteceu em 1952, com uma festa para o Vodum 

Azansú, o dono da casa, e, neste mesmo dia, a roça recebeu o nome de Humpâme Ayíono 

Huntolóji. O termo Humpâme quer dizer “terreno grande”, referindo-se ao espaço físico do 

Candomblé, e a expressão Ayíono Huntolóji alude ao nome do Vodum, que é o dono do 

Terreiro. Assim, Ayíono Huntolóji é o nome do Azansú, que é o patrono deste Terreiro.  

Contudo, Gaiaku Luiza foi novamente alvo de perseguições, desta vez pelas matrizes 

do Jeje. Estes resistiam em reconhecê-la como uma sacerdotisa do Jeje Mahi. Devido às 

constantes perseguições, Gaiaku Luiza decide, portanto, em não mais continuar com o seu 

Candomblé, o que resultou no fechamento temporário do Terreiro e no afastamento dos seus 

membros. O terreno do Cabrito foi vendido para uma mãe de santo da nação Jeje Savalu 

chamada Lurdes Ominibú. 

Frustrada pelo fechamento da sua casa de Candomblé, Gaiaku Luiza retorna a 

Cachoeira em 25 de outubro de 1961, voltando a morar com os seus pais. Porém neste mesmo 

ano, o seu Vodum manifestado, transmite que quer novamente o seu Terreiro de Candomblé.  

Em 15 de março de 1962, Luiza adquire um terreno situado no bairro do Caquende, no 

Alto da Levada, em Cachoeira. No dia 04 de junho de 1962, os assentamentos das “voduncis” 

feitas na Roça do Cabrito e que estavam com Gaiaku Luiza na sua casa em Cachoeira, são 

transferidos para o novo Terreiro. As filhas de santo ajudaram na transferência, carregando os 

seus assentamentos na cabeça. Um dos quartos da casa foi transformado no peji, e o 

Candomblé era “tocado” em uma das salas. 

                                                 
38 Depoimento de Gaiaku Regina Maria da Rocha a Denis Alex Barboza de Matos em 30 de junho de 2016, ssa. 
39 Sabaji- espécie de antessala que antecede as entradas do Peji e do Rundeme, local onde os voduns são 
preparados para entrar no barracão durante as festas públicas. Peji – quarto sagrado onde estão resguardados os 
assentamentos dos voduns de todos os membros iniciados do terreiro. Rundeme – espaço destinado à iniciação 
dos voduncis (filhos e filhas de santo). 
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Em 1971, o Candomblé era realizado em uma barraca construída pelos ogãs. Em um 

dos rituais ocorridos ali, Oyá, incorporada em Gaiaku Luiza, exige a construção do abassá, o 

salão principal onde ocorrem as festas públicas. Assim, foram construídas as novas 

edificações do Terreiro como o peji, o sabaji, e o rundeme. Em 1980, um novo barco de 

voduncis veio a ser formado e, a partir dessa renovação, o Terreiro do Huntolóji foi 

definitivamente estabelecido neste local, o qual permanece até hoje. 

A presença da divindade no corpo do filho de santo, o seu pronunciamento, a sua 

manifestação na natureza, os seus gestos e sinais são a demonstração da coexistência de uma 

energia (ou de uma força) que é percebida e sentida, quando se manifesta numa matéria densa 

e tangível. Isto revela que na cosmovisão do Candomblé, simultaneamente à concretude 

material, ocorre à existência e regência de algo intangível, que atua, estabelece, direciona e 

organiza o mundo. 

 

2.2.1 A Arquitetura e o espaço físico do Huntolóji 

O Terreiro do Huntolóji (ver Planta. 01) encontra-se em um corredor de sítios, onde 

situam-se outros Terreiros de Candomblé, como por exemplo o Terreiro Inzo Nkosi Mukumbi 

Dendezeiro, da nação Angola. O acesso a esta área se dá por uma escadaria localizada na Rua 

Inocêncio Boaventura e, chegando-se ao topo da escadaria, vira-se à direita e percorre-se um 

estreito caminho de terra batida, onde no lado esquerdo, encontram-se os resquícios de um 

pequeno córrego chamado “Levada”. Na margem direita do caminho, há um passadiço de 

casas, que, em dado momento, é interrompido por um grande vazio que exibe a paisagem 

exuberante do Rio Paraguaçu, tendo ao longe a cidade de São Félix. 

O acesso ao Huntolóji é marcado por uma pequena estrutura construída sobre o local 

onde outrora corriam as águas limpas do Levada. Antigamente, as águas do regato eram 

fortes, abundantes e limpas, mas, com o passar do tempo e com o adensamento urbano da 

área, as casas construídas em suas imediações passaram a depositar em suas águas, dejetos 

domésticos. Além disso, alguns sítios da localidade represaram as águas do Levada para 

dentro de suas terras para uso particular e, por essa razão, a água desse veio d’água, tornou-se 

poluída e débil, não sendo mais utilizada para o uso litúrgico dos Terreiros.  
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Planta. 01. Planta Geral do Huntolóji. 01- assentamento de Xoroquê, 02- assentamento de Aízan, 03-
assentamento de Lebá e Tíriri, 04- casa de Exu, 05- atinsá de Ogum, 06- busto de Gaiaku Luiza, 07- 
casa dos Ogans, 08- Abassá, 09- Casa da Gaiaku (Abrigo Santa Bárbara), 10- atinsá de Agué, 11- 
atinsá de Badé, 12- atinsá de Odé, 13- atinsá de Bessem, 14- Dangbê, 15- atinsá de Oyá, 16- Oyá 
Ibalé, 17- Casa de Azansú, 18- atinsá de Azansú, 19- atinsá de Azirí, 20- atinsá de Averekete, 21- 
atinsá de Loko, 22- assentamento Xangô de Malakê, 23- assentamento Exu Bará-bará, 24- atinsá de 
Avimadje, 25- assentamento Exu Bona, 26- varanda, 27- sala de jantar e cozinha ritual, 28- galinheiro, 
29- banheiros. Cadastro: Fábio Velame. Atualização: Denis Matos /novembro de 2016. 

 

Ao transpor essa estrutura, que lembra uma pequena ponte rudimentar, nos deparamos 

com o portão de entrada do Terreiro, constituído por uma porta de madeira pintada de azul e 

ladeada por uma estrutura em concreto armado. Esta porta é o limiar entre o espaço profano e 

o sagrado, como elucida Mircea Eliade: 

 “O limiar, a porta, mostra de uma maneira imediata e concreta a solução de 
continuidade do espaço, daí a sua grande importância religiosa porque se 
trata de um símbolo e, ao mesmo tempo, de um veículo de passagem”. 
(ELIADE, 2010, p.29).  

Toda fronteira do sagrado possui os seus guardiões, aqueles que proíbem a entrada 

tanto dos adversários humanos, como das potências “negativas” que podem desestabilizar a 

energia sagrada do território. Essas “sentinelas” também supervisionam a entrada e a saída 

daqueles que pertencem à comunidade. No caso do Terreiro do Huntolóji, ao se passar pela 
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porta de acesso, logo ao lado direito de quem entra, guardando o Terreiro de Azansú, 

encontra-se o Vodum Xoroquê (ver Fig. 06), em seu assentamento de ferro “plantado” na 

terra, circundado por uma pequena cerca feita de uma madeira específica, que possui relação 

ritual com esta divindade.  

 

Fig. 06: Local do assentamento do vodum Xoroquê. Foto: 
Denis Matos/ dezembro de 2015. 

 

Não se é permitido avançar para além do território do Terreiro sem prestar as devidas 

reverências a este Vodum. Este ato é feito batendo-se um pequeno ramo de ervas sobre o 

corpo, que, depois de usado, é depositado sobre o assentamento de Xoroquê. Na falta das 

ervas, usam-se moedas de qualquer valor e passa-se sobre o corpo, lançando-as em seguida, 

sobre o assentamento do Vodum. Este ato consiste na apresentação do indivíduo a esta 

divindade, e o seu pedido de licença para entrar. 

Após as devidas apresentações ao protetor da casa, encontra-se, próximo ao seu 

assentamento, o início de uma escadaria construída em concreto (ver Fig. 07). Ladeando essa 

escada, está uma rampa feita do mesmo material. Ambas as estruturas auxiliam no ingresso às 

principais edificações do Terreiro, que se encontra instalado em um aclive. Ao subirmos esse 

patamar, que possui um extenso corrimão de madeira e, chegando-se à metade da estrutura e 

virando-se para o lado esquerdo, encontramos o assentamento do Vodum Aízan (ver Fig. 08) 

materializado em um cacto, conhecido como “Palmatória ou Palma40”.  

                                                 
40 Opuntia cochenillifera (L) Mill., Cactaceae (BARROS, 1999, p.412). 
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Fig. 07: Escadaria de acesso do Huntolóji. Foto: Denis Matos/ 
dezembro de 2015. 

 

 

Fig. 08: Assentamento de Aízan. Foto: Denis Matos/ dezembro de 2015. 

 

Chegando-se ao topo da escadaria, encontra-se o principal conjunto arquitetônico do 

Terreiro. Trata-se de duas edificações geminadas (ver Fig. 09), que encontram-se associadas, 

como dois elementos xifópagos, que abrigam o barracão do Terreiro (abassá) e o abrigo 

“Santa Bárbara”, que chamaremos de Casa da Gaiaku. 
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Fig. 09. Barracão e Casa da Gaiaku (Abrigo Santa Bárbara). Foto: 
Denis Matos/dezembro de 2015. 

A Casa da Gaiaku e o abassá foram implantados no terreno em aclive de forma 

escalonada, estando à edificação que abriga o abassá em um nível abaixo da edificação 

correspondente à Casa da Gaiaku. Todo o conjunto é construído em alvenaria de blocos 

cerâmicos e revestido com argamassa de cimento, exceto a Casa da Gaiaku, que tem a sala de 

estar e a copa construídas com adobes.  

As duas edificações apresentam, nas suas portas de acesso principal, placas de madeira 

que as identificam. A porta de acesso do barracão é encimada por um letreiro que leva o nome 

do Terreiro. Seu interior é amplo e seu piso é todo em terra batida (ver Fig. 10). Antigamente, 

o piso dos barracões dos Terreiros Jejes era chamado de “bosteiro”, “por ter o chão de terra 

batida misturada com esterco de bovinos, folha de pitangueira e caroço de dendê” (J. de 

Carvalho, 1984, p. 37). 

 No Huntolóji essa mistura é feita apenas com estrume de boi diluído em água, 

podendo ser adicionado quiabo ou ervas socadas até se tornar uma pasta densa e plástica, 

sendo esta prática algo de fundamental importância na liturgia Jeje Mahi. O Vodum, 

manifestado em sua vodunsi, precisa pisar diretamente na matéria orgânica da terra, 

estabelecendo uma conexão com o axé que emerge do solo sacralizado. A terra para a 

execução do piso, não pode ser retirada de qualquer lugar, sendo extraída do próprio sítio do 

Terreiro ou de um local na mata considerado sagrado. É neste chão de terra batida, que os 
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Voduns revelam as suas sagas, dançando ao som dos tambores, durante as cerimônias 

privadas e nas festas públicas. O chão de terra batida, contudo, não é uma prerrogativa 

exclusiva do abassá, pois todos os espaços considerados sagrados têm o uso de revestimento 

de piso vetado. 

Através do interior do abassá se tem acesso ao sabaji, que antecede a entrada do peji e 

do rundemi41. Do sabaji é possível acessar outros cômodos sagrados da casa, sendo que todos 

possuem o piso em terra batida. O sabaji, o peji e os demais cômodos sagrados estão 

dispostos na parte posterior do barracão, constituindo um setor secundário e privado do 

conjunto. 

 

Fig. 10. Chão de terra batida no interior do abassá. Foto: Denis 
Matos/ dezembro de 2015. 

 

As paredes do abassá são todas pintadas na cor branca e as janelas são todas em folhas 

cegas e pintadas na cor azul, sendo duas voltadas para o interior da Casa da Gaiaku. O abassá 

possui apenas uma porta de acesso também com folhas duplas. Na parte superior de todas as 

esquadrias, é possível observar o uso do azan, brotos da árvore do dendezeiro desfiados, que 

formam uma espécie de franja. O azan é chamado de mariô nos Candomblés de tradição Ketu. 

O teto do abassá é decorado com bandeirinhas de papel seda na cor branca, de modo a 

esconder a estrutura em madeira do telhado e a sua face interna. 

                                                 
41 Espaço sagrado onde se dão os principais processos de iniciação do Jeje Mahi. 
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No que concerne ao mobiliário do abassá, é composto por bancos simples de madeira, 

sem encostos, pintados em azul, sendo esses assentos reservados aos visitantes em dias de 

cerimônias públicas. As cadeiras dos Ogãs (ver Fig. 11) são elementos que chamam atenção 

no interior da edificação, pois, esculpidas primorosamente, apresentam um esmero 

escultórico, e encontram-se distribuídas pelo recinto, marcando o espaço reservado aos Ogãs 

da casa. Sobre a cadeira de Ogã o Antropólogo Júlio Braga elucida: 

Entre os símbolos de prestígio do candomblé, a cadeira do ogã reveste-se de 
importância excepcional. Geralmente é colocada em lugar de destaque, 
quase sempre muito próxima de onde senta o sacerdote. A hierarquia 
religiosa dos candomblés se manifesta na distribuição do espaço sagrado. 
(BRAGA, 1999, p.65). 

 

 

Fig. 11. Cadeiras dos Ogãs do Hùntóloji. Foto: Denis Matos/ 
dezembro de 2015. 

Outro elemento de grande importância, que se encontra no interior do abassá, é o 

conjunto de instrumentos percussivos. Sendo composto por três atabaques de tamanhos 

distintos, entre o maior e o de menor dimensão, que recebem as seguintes nomenclaturas: 

rum, rumpi e lé. “Sendo esses nomes deformações das palavras de origem fon hun e hunpevi, 

para os dois primeiros, e da palavra nagô omele, para o terceiro” (PARÉS, 2007, p. 320). 

Acompanhando os atabaques está o gã (ferro), instrumento formado por uma campânula de 

metal, que é percutido com uma baqueta de madeira e marca o compasso dos atabaques. 
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Saindo-se do abassá observa-se uma edificação que se desenvolve como uma 

continuidade, uma extensão do corpo arquitetônico do barracão: à Casa da Gaiaku. Nela, vê-

se uma placa de madeira com a seguinte inscrição: “Abrigo Santa Bárbara”, em uma clara 

alusão à relação sincrética entre Santa Bárbara e a divindade Oyá. Esta edificação pertencia, a 

Gaiaku Luiza, fundadora da casa e filha de Oyá. É nesta edificação que as mulheres do 

Terreiro ficam hospedadas durante o período de festas. 

Ao nos dirigirmos para a fachada principal do Conjunto Arquitetônico do Terreiro, e 

voltarmos a visão para a parte oposta do sítio, observamos, em primeiro plano, o busto em 

homenagem ao centenário de Gaiaku Luiza, inaugurado pelo IPAC em 2010. (ver Fig. 12). 

 

Fig. 12. Busto de Gaiaku Luiza. Foto: Denis 
Matos/ dezembro de 2015. 

 

Em segundo plano, próximo ao busto, está o atinsá (árvore sagrada) da divindade 

Ogum, e, após esta árvore, em último plano, encontra-se a casa de Exu (ver Fig. 13). Na parte 

posterior do estrado, encontra-se uma edificação, cujo embasamento está bastante elevado do 

solo, sendo acessada por uma escada. Esta edificação é dividida internamente em duas partes, 

sendo a primeira o quarto dos Ogãs, e a segunda o quarto dos filhos de santo da casa do sexo 
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masculino. É nela também que os homens ficam hospedados no decorrer das cerimônias no 

Terreiro. 

 

                             Fig. 13. Casa de Exu. Foto: Denis Matos/ dezembro de 2015. 

 

Nos dois complexos do abassá e da Casa da Gaiaku, se concentra a dinâmica social e 

religiosa do Terreiro. De fato, essas duas edificações são corpos indissociáveis, pois uma é a 

extensão da outra e suas arquiteturas demonstram efetivamente a forte presença do sagrado na 

“vida cotidiana” de uma sacerdotisa do culto de Vodum. Em se tratando de Gaiaku Luiza, não 

havia em sua vida uma dissociação entre a Luiza mulher e a Luiza sacerdotisa, bem como não 

havia desagregação entre Luiza e Oyá, já que uma estava amalgamada na outra. Gaiaku 

Luiza, quando incorporada pela divindade, tornava-se a manifestação viva de Oyá no Aiê 

(plano material). 

As arquiteturas do barracão e da Casa da Gaiaku expressam o universo do Candomblé, 

em que o plano material e espiritual são um prolongamento deles próprios. Assim, a Casa da 

Gaiaku é uma extensão do abassá, território das divindades. Esse Conjunto Arquitetônico 

central é circundado por uma exuberante vegetação e por um número considerável de atinsás 

(ver Fig. 14), que são as árvores consagradas aos Voduns. Atin quer dizer árvore e atinsá quer 

dizer aos “pés da árvore”, ou “sob a árvore”. (CARVALHO, 2006, p.154). No Hùntóloji a 

maioria dos atinsás são mangueiras e jaqueiras, e essa área envoltória reproduz a “mata dos 

Voduns”, local de rituais feitos sob as árvores, a exemplo do ritual do Boitá. 
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Fig. 14. Atinsás do Huntolóji (mata dos voduns). Foto: Denis Matos/ 
dezembro de 2015. 

 

Na área central dessa mata, localizada na parte posterior do principal Conjunto 

Arquitetônico do Terreiro, caminhando-se sob os atinsás, tropeçando-se nos galhos e raízes, 

sentindo-se as folhas que cobrem o chão, avista-se uma casa de terra, a morada do “dono do 

Terreiro. Estamos nos referindo à Casa de Azansú. Principal objeto desta pesquisa, sendo esta, 

devidamente apresentada e desvelada na terceira parte deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





67 

                                  
 
2.3 O ILÊ AXÉ OYÓ NÍ IBECE, CAPIVARI, O LAR DE OMOLU EM SÃO FÉLIX 

Na estrada de Coqueiro do Paraguaçu, que liga São Félix à cidade de Maragojipe, na 

margem esquerda do Riacho Capivari, zona rural do munícipio, encontra-se o Ilê Axé Oyó Ní 

Ibece ou Terreiro do Capivari, ou ainda Terreiro da Cajá, como é popularmente conhecido. O 

Terreiro da Cajá é um dos Candomblés mais antigos da região, fundado provavelmente na 

segunda metade do século XIX. Os registros mais seguros sobre esta localidade remontam o 

ano de 1856, época em que o sítio fazia parte do Engenho da Natividade (ver Fig. 15), 

pertencente à família Tosta42.  

 

 

Fig. 15. Ruínas do Engenho da Natividade na estrada de Coqueiro do 
Paraguaçu. Fonte: Arquivo Público Municipal de São Félix/BA. 

 

 

                                                 
42 O historiador Walter Fraga Filho (2007) aponta que as terras do Engenho Natividade estavam sob o domínio 
da família Tosta desde o final do século XVIII, registrada como Engenho Passagem do Capivari. Nascimento 
(2010) atribui à mudança do nome da localidade de Engenho Passagem do Capivari para, Engenho Natividade 
do Capivari, após o domínio de Joanna Natividade Tosta, então proprietária do sítio. A mudança do nome do 
engenho seria uma marca imposta pela nova senhora que, além de carregar o mesmo nome da santa, N. S. da 
Natividade, era sua devota. Há indícios que na capela do engenho havia uma imagem da referida santa e que 
todos os anos era festejada tanto pela família dos senhores como pelos escravos. (NASCIMENTO, 2010, p. 155). 
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A fundação do Terreiro é atribuída a Anacleto Urbano da Natividade Tosta, escravo do 

Engenho Natividade do Capivari. Não se sabe o ano exato da sua fundação, mas Parés (2007, 

p. 196), elucida que a Pesquisadora Fayette Wimberly identificou, na região de Cachoeira e de 

São Félix, dois Candomblés fundados após 1856, sendo um deles, portanto, o Candomblé de 

Anacleto Urbano da Natividade, africano Nagô.  

Segundo a tradição oral do Terreiro, o Candomblé do Capivari foi fundado por volta 

de 1860, após a epidemia de cólera morbus de 1855, que dizimou milhares de pessoas na 

Bahia, principalmente nas cidades de Salvador, Santo Amaro, Cachoeira, São Félix e 

Muritiba. 

Entre as vítimas da pandemia, estavam os escravos do Engenho Natividade. Só entre 

as cidades de Cachoeira e São Félix, a epidemia causou a morte de aproximadamente oito mil 

pessoas. A morte dos escravos era tão frequente, que os engenhos de açúcar pararam as suas 

atividades. É neste cenário que surge o escravo Anacleto Urbano da Natividade, que já tinha a 

fama de “curador” nas cercanias. É possível que, naqueles dias em que a medicina esgotara 

todos os seus recursos para conter o avanço da doença, grande número de pessoas livres e 

escravizadas tenham recorrido aos saberes desse homem. 

A tradição oral conta que durante o período da epidemia, Anacleto costumava acolher 

muitos doentes no sítio onde posteriormente fundaria o seu Candomblé. Anacleto era 

consagrado ao Orixá Obaluaê, e há relatos que narram que este sacerdote fazia frequentes 

caminhadas pelos Engenhos de Outeiro Redondo, Iguape e Engenho Vitória curando os 

enfermos (ver Figs. 16 e 17). Segundo a tradição oral do Terreiro do Capivari, a fundação do 

Candomblé foi o resultado de uma compensação. Mais do que ter conseguido autorização 

para a realização de um culto à Obaluaê, Tio Anacleto, como é carinhosamente chamado 

pelos seus descendentes, conseguiu também criar um território sagrado formalmente 

organizado e autônomo. 
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Fig. 16. Ruínas do Solar do Engenho Vitória, Cachoeira/BA. Foto: 
Denis Matos/ outubro de 2014. 

 

 

Fig. 17. Ruínas do local onde funcionava o Engenho Vitória em 
Cachoeira/BA. Foto: Denis Matos/ outubro de 2014. 

 

O atual dirigente do Terreiro do Capivari, o Babalorixá Nino de Oxumarê, confirmou 

a fundação do terreiro por Tio Anacleto de Omolu. Segundo esse sacerdote, na época de Tio 

Anacleto, não existia o termo “pai de santo”, sendo usado o termo “curandeiro”. Bábá (pai) 

Nino como é chamado pelos membros da comunidade do Capivari, explicou que Tio Anacleto 



70 

                                  
 
se tornou o principal curandeiro de toda a região, adquirindo renome após o auxílio prestado 

aos doentes durante a epidemia de cólera morbus. 

O primeiro fundador foi Tio Anacleto entendeu? Tio Anacleto de Obaluaê, 
escravo, na época se chamava curandeiro e não pai de santo [...] Tio 
Anacleto virou o curandeiro da região [...] ajudou as pessoas, muita gente, na 
época da cólera. Aqui tinha uma romaria, Anacleto pagou a alforria das 
irmãs, Tia Madalena e Tia Dú43. 

Bábá Nino elucidou que, após a extinção da epidemia, o Terreiro do Capivari se 

tornou alvo de uma romaria que tinha início na cidade de São Félix e percorria todo o 

caminho de cerca de 6 km até o candomblé.  

Antigamente, aqui tinha, fazia a romaria de São Roque, tinha um lugar 
chamado “casa amarela”, que foi demolida, onde tinha uma festa muito 
grande para Nossa Senhora da Natividade, a festa durava mais de uma 
semana, onde tinha um monte de baiana que vendia quitute. Benedito 
Dourado da Luz ajudou muito no terreiro, a marca da bota dele tá bem ali, na 
entrada da porta do barracão 44. 

Benedito Dourado da Luz é um descendente da família Tosta e, de acordo com o atual 

dirigente do Capivari, o seu nome não pode ser esquecido. Benedito ajudava o terreiro com 

doações de recursos materiais. A “marca da bota”, citada por Bábá Nino de Oxumarê, diz 

respeito a uma das reformas realizada no piso do barracão, que foi custeada por Benedito. 

Este supervisionava a execução da obra quando, por acidente, pisou no cimento ainda fresco, 

imprimindo a marca do seu calçado na soleira da porta de entrada do barracão.  

O Terreiro da Cajá é notoriamente conhecido como uma casa nagô ou nagô-vodum45, 

espécie de nação híbrida do candomblé, que possui especificidades de origem iorubá (nagô), 

com influências e elementos da nação jeje, juntamente com o culto aos “donos da terra”, os 

ameríndios, também chamados no candomblé de os caboclos. É bastante comum, ainda, nas 

casas nagô-vodum de Cachoeira e São Félix o culto a Bessem, o vodum serpente da nação 

jeje. 

                                                 
43 Depoimento do Babalorixá Nino de Oxumarê a Denis Alex Barboza de Matos em 03 de setembro de 2016, na 
cidade de São Félix/BA. 
44 Depoimento do Babalorixá Nino de Oxumarê a Denis Alex Barboza de Matos em 03 de setembro de 2016, na 
cidade de São Félix/BA. 
45 Parés (2007, p. 197) informa que esta nação de candomblé é o resultado de uma mútua interpenetração de 
elementos rituais, que no final do século XIX deu lugar a tradição que o povo de santo chama nagô-vodum ou 
nagô-vodunsi. 
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Contudo, é importante esclarecermos que no Recôncavo Baiano, o termo “nagô”, 

possui uma conotação e um sentido diferente daqueles comumente utilizados nos candomblés 

soteropolitanos. O antropólogo Vilson Caetano Sousa Jr. (2005), esclarece que: 

 [...] desde cedo, ora por razões históricas, ora por questões de interesse, os 
chamados nagôs, africanos entrados em maior proporção nos dois últimos 
ciclos do tráfico, de língua iorubá, chamaram a atenção dos estudiosos. O 
privilégio alcançado por estes africanos em detrimento de outros, criou, entre 
os estudos, o que se chamou recentemente de “nagocracia”. (SOUSA, 2005, 
p. 4).  

É irrefutável a relevância dos nagôs embarcados no Golfo do Benin para a 

conservação de formas sociais, políticas e culturais, que contribuíram para a construção do 

modelo religioso do candomblé. Embora o termo nagô, que originalmente, se referia 

unicamente a um ramo dos descendentes iorubás oriundos de Ifé, e que foi aplicado em 

seguida de forma genérica pelos fon a todos os povos iorubás é, regularmente usado em 

Salvador, para designar principalmente os povos iorubás das regiões de Ketu, Oyó, Ilê Ifé e 

Savé. Os iorubás originários da região de Ijexá são identificados nos candomblés 

soteropolitanos, pelo nome da sua região de origem ou pelo termo efan (efon).   

O candomblé nagô de cidades do recôncavo, como Cachoeira e São Félix, passa por 

outras referências e construções, estando profundamente relacionado a tradições vindas do 

antigo reino do Daomé, ou seja, a dos ancestrais jeje.  A “grande teia nagô” (SOUSA, 2005) 

do Recôncavo Baiano, é constituída por relações de parentesco, a exemplo das encontradas 

em partes do Continente Africano, onde o elemento étnico apenas empresta o nome para 

designar uma série de relações fundamentadas em intervenções rituais recriadas 

constantemente. 

São muitas as modalidades de candomblés nagôs existentes na região como nagô 

ijexá, nagô vodum, nagô tedô, etc. Os terreiros nagôs de Cachoeira e São Félix, “foram 

capazes de desenvolver um modelo ritual próprio, autodenominado nagô, e mais, que a nação 

nagô falada, possui história e características próprias, além de remeter a nomes africanos que 

não aparecem na cidade de Salvador ou que, até então, não foram referendados pelos estudos 

afro-brasileiros”. (SOUSA, 2005, p. 25). 

No caso do Terreiro do Capivari, ao lado de orixás nagôs iorubanos e voduns jejes, são 

também cultuados os caboclos. A presença dessa parte da cultura indígena, como os santos 
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católicos, não interfere e nem ameaça a “africanidade” do terreiro. Outro fator relevante no 

candomblé nagô do Recôncavo é a presença masculina no processo de constituição das casas 

mais antigas da nação, como a de Tio Anacleto de Omolu, diferentemente do matriarcado que 

predomina no candomblé nagô soteropolitano.  

Apesar disso, o Babalorixá Nino de Oxumarê, nos informou que, atualmente, o terreiro 

tem praticado rituais da nação ketu, mas sem abandonar a sua “essência” nagô. Parece que a 

interpenetração dos rituais do candomblé ketu no Terreiro do Capivari, teve início com 

Manoel Cerqueira de Amorim, o Babalorixá Nezinho do Portão da Muritiba. 

Segundo Nascimento (2010), “no início do século XX Manoel Cerqueira de Amorim, 

conhecido como Nezinho do Portão, ainda adolescente, tornou-se um assíduo frequentador do 

terreiro de Tio Anacleto, e com ele muito aprendeu sobre ritos fundamentais do candomblé, 

mais tarde incorporados em seu terreiro, fundado em 1932, em Governador Mangabeira”. 

(NASCIMENTO, 2010, p. 159). 

A influência de Nezinho no Terreiro do Capivari foi tão intensa, que ele era 

considerado “gente da família”. A ingerência de Tio Anacleto na formação religiosa de 

Nezinho tornou-se tão fundamental, que, anos mais tarde, o seu candomblé foi batizado com o 

nome de Ilê Ibece Axé Ogum Megege, sendo o termo Ibece uma homenagem a Tio Anacleto 

e ao Capivari. Nas primeiras décadas do século XX, Nezinho teria ido para Salvador e lá teria 

sido iniciado por Mãe Menininha do Gantois na nação ketu. Ao retornar, fundou o seu 

terreiro, reconhecido como o primeiro candomblé dessa tradição existente entre as cidades de 

Muritiba, Cachoeira e São Félix.  

Após o falecimento de Tio Anacleto, o terreiro do Capivari foi assumido por uma de 

suas filhas carnais, Maria Felizarda, a Tia Dú. Com o falecimento desta, a liderança da casa 

ficou com a senhora Úrsula, outra filha carnal de Anacleto. Com a morte de Úrsula, o 

candomblé foi assumido por sua filha biológica Madalena Conceição. Na segunda metade do 

século XX, a liderança do terreiro foi assumida por Lourdes da Conceição Souza, bisneta de 

Tio Anacleto, conhecida como Mãe Xina de Obaluaê. 

Segundo a tradição oral do terreiro, Mãe Xina, teria sido iniciada por Nezinho, sendo 

introduzidos a partir daí os rituais e costumes de tradição ketu no Capivari. Mãe Xina de 

Obaluaê faleceu no ano de 1995. Atualmente o Terreiro do Capivari é dirigido por 
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Bartolomeu Souza de Almeida, filho biológico de Mãe Xina, conhecido como Bábá Nino de 

Oxumarê, descendente direto, portanto, de Tio Anacleto de Omolu. 

 

2.3.1 O Conjunto Arquitetônico e espacial do Capivari. 

 O sítio onde se encontra o terreiro do Capivari é bastante amplo (ver. Planta. 02). Ao 

chegarmos à entrada do terreiro nos deparamos com um gradil em ferro, pintado de vermelho 

(ver Fig. 18), com um letreiro também em ferro onde se lê “Fazenda Capivari”. Transpondo-

se esse gradil, encontra-se, do lado esquerdo de quem entra, o assentamento de Exu, orixá 

guardião e senhor de todos os caminhos e portais. Ele vigia o acesso ao terreiro. É 

fundamental saudar Exu antes de prosseguir, pois, ao saudá-lo, estamos, ao mesmo tempo, 

nos apresentando e solicitando o seu consentimento para adentrarmos o território das 

divindades. 

 

 

Planta. 02. Planta Geral do Terreiro do Capivari: 1-assentamento de Exu, 2-assentemento 
de Ogum, 3- ilê Exu, 4- Praça de Oxumarê, 5- anexo, 6- Edifício central (com barracão), 
7- assentamento de Ogum Alabedé e Odé Ibô, 8- assentamento de Ossaim, 9- casa de 
Ogum, 10-. Ilê-Ibó-Aku. Cadastro: Fábio Velame. Atualização: Denis Matos / novembro 
de 2016.  
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Fig. 18. Gradil em ferro do portão de acesso do Capivari. 
Foto: Denis Matos/julho de 2016. 

 

Mais a frente, posicionado do lado direito, está Ogum (ver Fig. 19) em seu pesado 

assentamento de ferro coberto por franjas do mariô. Ogum divide com Exu a regência sobre 

os caminhos, pois, enquanto Exu se manifesta nos pontos em que estes se cruzam, Ogum está 

associado aos longos caminhos, às grandes estradas de terra ou de pedra, às rodovias e, 

principalmente, às ferrovias. Ogum é também considerado um Orixá Guardião, função que 

divide com Exu, barrando as energias nefastas que por ventura adentrem o espaço do Terreiro. 

 

 

Fig. 19. Assentamento do orixá Ogum. Foto: Denis Matos/julho 
de 2016. 
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O terreno do Capivari segue em suave declive, que se prolonga à esquerda, em meio a 

um jardim, onde está situada a “Praça de Oxumarê” (ver Fig. 20), como é chamada pela 

comunidade do Terreiro. Neste espaço, encontra-se também, outro assentamento, o de 

Oxumarê 46. Após o referido largo, desfruta-se de uma vista panorâmica da área verde do sítio, 

tendo, em primeiro plano, o riacho Capivari (ver Fig. 21). Este córrego, consagrado à 

divindade Oxum47, atravessa o sítio no sentido longitudinal e materializa o elemento água na 

área do Terreiro. 

 

Fig. 20. “Praça de Oxumarê” com o assentamento do orixá. 
Foto: Denis Matos/julho de 2016. 

 

Na margem oposta do riacho, é possível avistar os assentamentos dos Orixás Ogum 

Alabedé e Odé Ibô, divindades da caça relacionadas com as profundezas das florestas. Essas 

representações materiais marcam a entrada para a mata sagrada do Terreiro, que é frequentada 

apenas por determinados membros do Capivari. No interior do bosque está o assentamento de 

Ossaim, Orixá da botânica e profundo conhecedor dos segredos terapêuticos, litúrgicos e 

mágico-religioso das folhas. A mata configura-se como um dos espaços mais importantes de 

um Terreiro de Candomblé, pois é a fonte de reservas naturais onde são colhidas as ervas 

litúrgicas, sendo também, o principal espaço dos Orixás da floresta. 

                                                 
46 Oxumarê orixá do movimento e dos ciclos, representado por uma serpente e pelo arco-íris, filho mítico de 
Nãnã e irmão de Obaluaiê. 
47 Orixá do rio, senhora da água doce e detentora do poder genitor feminino. 
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Fig. 21. Riacho Capivari. Foto: Denis Matos/julho de 2016. 

 

Ainda na parte externa, em um local isolado ao fundo do terreno, há uma grande área 

onde está situado o Ilê-Ibó-Aku; a casa de adoração aos mortos, ou seja, aos ancestrais do 

Capivari. Este é um espaço cujo acesso é permitido apenas aos membros da casa que são 

preparados para o culto aos mortos. Emoldurando toda a parte posterior do sítio, eleva-se uma 

grande pedreira que é consagrada ao Orixá Xangô48. 

Voltando-se à entrada do Terreiro, ao lado direito de quem entra, encontra-se a 

primeira edificação do sítio. Um bloco único, cujo interior é dividido em quatro vãos onde se 

encontram o Ilê Exu, ou Casa de Exu (ver Fig. 22), dois quartos destinados a hospedar os 

filhos de santo da casa no período de festas e obrigações, e o último vão onde estão instalados 

um depósito e um banheiro. Esta edificação é toda em alvenaria de blocos cerâmicos com 

argamassa de cimento, as paredes foram revestidas com reboco e “caiadas” sem o uso de 

pigmentos, predominando a cor branca.  

As esquadrias desta edificação são quatro portas em madeira, todas com folhas cegas e 

pintadas de branco, e a cobertura, de uma água, foi construída em telha cerâmica colonial tipo 

capa e canal. A fachada frontal está voltada para a principal edificação do sítio, que abriga 

tanto as funções religiosas quanto as cotidianas do terreiro. 

 

                                                 
48 Orixá do fogo e dos trovões. 
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Fig. 22. Ilê Exu. Foto: Denis Matos/julho de 2016. 

 

Esta edificação principal (ver Planta. 03) domina o espaço central, sendo dividida em 

duas áreas. A primeira é destinada ao uso religioso sendo composta por: barracão (salão onde 

acontecem as cerimônias públicas); quatro “quartos de santo” onde estão situados os 

assentamentos dos Orixás da casa e dos filhos de santo; o roncó, local destinado à reclusão 

daqueles que estão em processo de iniciação; a sala do jogo de búzios e um quarto que era 

destinado a Mãe Xina, antiga Iyalorixá do Terreiro do Capivari, além de um sanitário que 

atende ao quarto da mãe de santo. Há um anexo ao lado direito do barracão com cobertura em 

duas águas, que é utilizado como “quarto de santo”. As fachadas principais são circundadas 

por varandas. 

Na segunda área do edifício principal ocorrem as atividades ligadas à vida social do 

terreiro, propriamente, neste local, reside o atual dirigente do Capivari e sua família. Há uma 

interpenetração entre os dois espaços, pois o ambiente religioso e o doméstico se entrelaçam. 
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Planta. 03. Planta baixa da principal edificação do Terreiro do Capivari contendo: 01- Barracão, 02- 
cajazeira (assentamento de Omolu), 03- nicho afro-católico, 04- quarto dos orixás, 05- sala de Mãe Xina, 
06- quarto de Mãe Xina, 07- quarto de orixás, 08- quarto de orixás, 09-roncó, 10- anexo (quarto de orixás), 
11- sanitários, 12- quarto, 13- sanitário, 14- copa, 15- sala, 16- quarto, 17- sanitário, 18- sala, 19- quarto, 
20- cozinha, 21- quarto, 22- cozinha ritual, 23- quarto, 24- depósito. Cadastro: Fábio Velame. Atualização: 
Denis Matos /novembro de 2016. 

 

No barracão, encontramos um nicho (ver Fig. 23) aonde estão expostas imagens de 

santos católicos, tais como São Roque, sincretizado como Obaluaê. Misturada a essa 

iconografia católica estão algumas representações materiais dos Orixás, como por exemplo, 

uma escultura de Oxumarê, o que torna este nicho um altar afro-católico. Nesse altar eram 

oferecidas as rezas e as novenas durante a romaria de São Roque, santo católico invocado 

para a cura de doenças epidêmicas. 

Entre uma tríade de estrelas localizadas no piso do barracão, somos surpreendidos por 

um grosso tronco de uma imponente cajazeira49, que, literalmente, “fura” o telhado (ver. Fig. 

24) e que estende a sua grande copa por quase toda a cobertura da edificação, esta árvore é 

considerada sagrada no Candomblé, sendo conhecida pelos nomes rituais de Igí Ìyeyè ou 

Okinkán. Árvore de grande porte, originária do continente africano, e, há muito tempo, 

cultivada no Brasil. Essa espécie goza de grande prestígio nos diversos cultos de origem jeje-

nagô.  

 

                                                 
49 (Spondias lutea L., Anacardiaceae. BARROS, 1999, p. 231). 
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Fig. 23. Nicho afro-católico situado no barracão do terreiro. Foto: Denis 
Matos/julho de 2016. 

 

Nos Candomblés de Ketu da Bahia e do Rio de Janeiro, bem como nos Xangôs50 de 

Pernambuco, as cajazeiras possuem a mesma importância sagrada que os minas-jejes lhes 

atribuem. Suas folhas são utilizadas nos omierós51 dos filhos de santo e, sob esta árvore, são 

geralmente depositadas as representações materiais do Orixá Ogum, sendo que as suas folhas 

são oferecidas aos caprinos nos sacrifícios propiciatórios, substituindo as folhas da aroeira. 

No continente africano, a cajazeira é conhecida pelos nomes iorubás “èkikà, òkikà, 

ìyeyè, ọlọsán ou iléwò ọlọsán” (VERGER, 1995, p. 723), e o conceito que ela adquiriu em 

solo brasileiro foi herdado dos ancestrais de além-mar, cujos herdeiros, até os dias atuais, 

respeitam e atribuem a este vegetal grandes poderes mágicos. “Em dias de festa, é comum 

ver-se espalhadas no chão do barracão folhas de cajazeira, em substituição ao são-gonçalinho, 

pois segundo a crença, elas têm a propriedade de repelir influências nefastas e propiciar boa 

sorte”. (BARROS, 1999, p. 232). 

                                                 
50 Também conhecido como Xangô do Recife, Xangô do Nordeste, é uma modalidade de religião afro-brasileira. 
51 Água do segredo – banho sagrado preparado com água lustral, ervas e determinadas sementes.  
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Fig. 24. Principal edificação do terreiro onde está localizado o barracão e a 
cajazeira que “fura” o telhado. Foto: Denis Matos/julho de 2016. 

 

Essa “árvore que cura” é a “morada” de Omolu, o patrono do Terreiro, que é 

fortemente relacionado aos troncos e ramos das árvores. As folhas, são vistas pelo povo de 

santo como emanações da terra e dos espíritos que nela habitam e, assim, exprimem e contêm 

o poder da terra e dessas entidades. Omolu é o principal representante dos espíritos que 

habitam a terra. Assim, descobriremos os segredos da sua “casa árvore” no próximo capítulo 

deste trabalho. 





 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

Casas da “terra”: 

A matéria e o fazer 
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3 CASAS DA “TERRA”: A MATÉRIA E O FAZER 

3.1 A CASA DE AZANSÚ, A MORADA DA TERRA NO HUNTOLÓJI 

Como que surgida das entranhas da terra, a Casa de Azansú ocupa a porção posterior 

central do sítio do Terreiro do Huntolóji. Construída em “taipa de sopapo” 52, com uma 

cobertura de duas águas e revestida com palhas de pindoba, a “Casa do Velho” materializa a 

presença de Azansú no Terreiro. A técnica construtiva da “taipa de sopapo” foi largamente 

utilizada no território brasileiro, desde o período colonial até o início do século XX. 

Atualmente, ainda são construídas edificações com essa técnica, sobretudo, nas zonas rurais 

do nordeste brasileiro. 

Esta maneira de construir parece possuir um caráter universal, sendo empregada desde 

tempos imemoriais no Oriente e no Império Romano. Há uma hipótese de que, no Brasil 

Colônia, ela tenha sido trazida pelos portugueses. Os indígenas não a conheciam e somente a 

adotaram quando já estavam absorvidos pela cultura do colonizador. Contudo, o Arquiteto 

Günter Weimer (2005), defende que foram os africanos, oriundos da diáspora, que trouxeram 

a técnica, sendo também os que mais utilizaram esse tipo de taipa no Brasil, já que a 

modalidade empregada pelos colonizadores portugueses era outra, a taipa de pilão. 

Na sua obra “Arquitetura Popular Brasileira”, Weimer (2005), demonstra que o uso da 

técnica da “taipa de sopapo” é bastante frequente em determinadas regiões do continente 

africano, como a África Ocidental e a África Meridional, e enfatiza a contribuição da herança 

cultural africana na Arquitetura Popular Brasileira. 

 A casa do Vodum Azansú do Huntolóji foi construída com essa técnica, desde a época 

em que o Terreiro funcionava em Salvador, na Estrada da Variante do Cabrito, no bairro de 

Plataforma. Como explicado por Gaiaku Regina: 

 

 

                                                 
52 Também conhecida como pau-a-pique, taipa de sebe, taipa de mão, barro armado ou taipa de sopapo, são 
diversos nomes para um dos sistemas mais utilizados tanto nos tempos da colônia como ainda hoje em 
construções rurais, devido a suas qualidades – baixíssimo custo (todos os materiais são naturais), resistência e 
durabilidade. Conhecido dos indígenas e dos negros africanos, utilizado no Nordeste, nos Massapés e em Minas. 
(COLIN, 2010, p. 12). Técnicas Construtivas do Período Colonial. O termo “taipa de sopapo” foi usado nesta 
pesquisa por ser o termo mais conhecido e usado no estado da Bahia. 
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“[...] era igual àquela que nós temos lá, só que ela ficava no alto, nessa época 
eu tinha uns dezesseis anos por aí..., ela ficava mais assim no alto onde tinha 
uma jaqueira, antes era casa de morada quando ela (se referindo a Gaiaku 
Luiza) chegou lá, era a casa de morada que derrubou e ela aproveitou aquele 
lugar lá, onde tinha uma jaqueira perto para fazer a “casa do velho”, era 
igual aquela, era uma casa de taipa coberta de palha, a mesma coisa53”. 

O mesmo princípio construtivo foi utilizado na “Casa do Velho”, erigida no sítio onde 

atualmente funciona o Terreiro, em Cachoeira. Gaiaku Regina não lembra o ano exato em que 

a casa de taipa de Azansú foi “construída pela primeira vez” no terreno atual. A expressão 

acima é destacada, pois, segundo Gaiaku Regina, ela mesma, já testemunhou por três vezes a 

reconstrução da casa. 

“desde que eu cheguei lá na Roça (em Cachoeira no ano de 1980) que já tem 
a casa, e a parte da madeira, aquelas madeiras, vão se estragando, sempre as 
casas vão se “estragando”, vão estragando e vai se fazendo outra, vai 
estragando e vai se fazendo outra, teve uma época que ela (se referindo a 
Gaiaku Luiza, fundadora do terreiro) dizia: “esse “Velho” não gosta, a 
qualidade dele, ele não gosta muito de nada cobrindo ele, ele gosta de ficar 
mais a vontade, ele não gosta de casa, ele gosta de ficar num pâme54”. Tinha 
a jaqueira, aquela jaqueira que já não existe mais, e ela (referência a Gaiaku 
Luiza) disse: “eu vou botar ele agora como ele gosta”, aí ela pegou o 
assentamento que estava na casa, a casa já estava toda meio distiorada, isso 
na época em que eu fui feita, que eu estava perto de fazer o santo, a casinha 
estava lá em pé, mas toda torta, pra cair, aí ela colocou ele na jaqueira, em 
cima daquele pêpêlê 55 que têm na jaqueira e fez um pâme, assim, um 
cercado de palha, fez aquela roda, arrodeando a jaqueira, tipo uma arena uma 
coisa assim, cercou a jaqueira com as palhas, palha uma colada na outra, 
palha de dendê, palha de dendezeiro né, uma junto da outra, as palhas em pé, 
fez aquela coisa fechada e colocou ele lá, pronto, e aí encostou outras palhas 
fechando pra bicho não entrar. Mas aí caía jaca em cima, volta e meia 
quebrava o aguidá, caía àquelas coisas, aquelas coisas da jaqueira, aquelas 
jacas pecas, caía pedaço de pau, aí ela (referência a Gaiaku Luiza): “ai meu 
Deus, ai meu Deus, não é possível”, e passou uns dois anos assim, depois ela 
disse: “Ah meu velho, sabe de uma coisa meu velho, vou fazer a sua casa, 
fica o senhor aqui, o seu bacuxê 56cheio de pedaço de pau, cheio de jaca 
peca, cheio de não sei o quê.” E aí ela resolveu fazer a casa de novo, aí ela 

                                                 
53 Depoimento de Gaiaku Regina Maria da Rocha a Denis Alex Barboza de Matos em 30 de junho de 2016, ssa. 
54 Espécie de espaço externo como uma pequena clareira, circundada por palmeiras do dendezeiro onde ficam as 
representações materiais do vodum. 
55 Altar rústico onde são colocados os assentamentos (representações materiais) das divindades. 
56 Recipiente ou vasilha de barro, assim como o aguidá. 
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chamou um senhor lá, e tornou a fazer a casa, isso antes do ano 2.000, então 
ela resolveu fazer a casa, depois dela eu já fiz uma”.57 

A reconstrução da casa de taipa, realizada por Gaiaku Regina, ocorreu no ano de 2010, 

ou seja, dez anos depois da reedificação organizada por Gaiaku Luiza. Contudo, antes de 

construir a casa do Vodum, foi necessário averiguar os seus desejos e exigências com relação 

à sua morada, caso houvesse a possibilidade de o Vodum optar pelo pâme. Não nos foi 

permitido divulgar como se deu essa investigação, apenas nos foi informado que Azansú, 

determinou que a casa de taipa deveria permanecer como a sua morada, sendo preservados os 

mesmos aspectos existentes na edificação anterior. 

É relevante atentarmos para o elemento que determinou a escolha do local dentro do 

espaço físico do Terreiro para a construção dessa edificação, ou seja, a jaqueira. Desde a 

existência do Terreiro em Salvador, que a escolha do lugar da Casa de Azansú se deu pela 

presença dessa espécie de árvore. Mas não qualquer jaqueira, já que existiam, e existem, 

outras árvores semelhantes no espaço físico do Terreiro. 

Segundo Norberg-Schulz (1975, p. 25), o homem é o ser que habita (existe) entre o 

céu e a terra. Quando o homem apreende as relações entre essas duas potências no espaço, ele 

percebe o conjunto de atributos existentes entre elas, de modo que passa a atribuir sentido e 

significado ao espaço, convertendo-o em um “lugar”. 

O referido autor compreende o lugar como um “espaço existencial”, sendo este o seu 

modo sócio antropológico de abordar este conceito. Assim, o espaço visto como geometria 

tridimensional deve ser distinguido do espaço visto como “campo existencial”. A vida 

humana e os fatos da arquitetura nela envolvidos, isto é, a experiência cotidiana que se pratica 

numa totalidade tridimensional, se realiza concretamente em espaços que se diferenciam 

qualitativamente. O “espaço existencial é como um sistema, relativamente estável, de 

esquemas perceptíveis ou “imagens” do ambiente circundante. As imagens, por sua vez, são 

construídas a partir das estruturas elementares do universo, das estruturas condicionadas 

socialmente ou culturalmente e das características peculiares de um indivíduo ou grupo. Este 

espaço é produto de uma interação entre o organismo e seu ambiente, onde é impossível 

dissociar o universo percebido pela atividade de interação dos seres”, (NORBERG-SCHULZ, 

1975, p. 17). 

                                                 
57  Depoimento de Gaiaku Regina Maria da Rocha a Denis Alex Barboza de Matos em 30 de junho de 2016, ssa. 
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Para Norberg-Schulz, a representação do espaço existencial semelhante à postura 

humana seria a de uma vertical estabelecida sobre um sistema de dois eixos perpendiculares, 

limitados por um círculo, (ver Fig. 25). 

 

Fig. 25. Espaço existencial (Norberg-Schulz, 1975, p. 25). 

 

 A partir dessa representação, o autor desvela a postura existencial do ser humano no 

mundo. O elemento vertical corresponde ao homem existindo e apreendendo as relações entre 

o céu e a terra, é a partir desta condição que o homem identifica os atributos dessas duas 

potências no espaço. Assim, são incorporadas as interações do que está acima, o céu, mundo 

intangível, de difícil acesso, o caminho abobadado do sol, o curso das mudanças lunares, o 

brilho das estrelas, das estações sazonais, a ação do clima e das intempéries, o lugar dos 

deuses que confere a noção de sacralidade. Bem como, do que está abaixo, a terra, o mundo 

tangível, telúrico, relativo ao espaço tridimensional e à sua materialidade, em termos de 

morfologia, formas, área, extensão (topografia) e as características físicas do espaço. O 

círculo encerra o lugar, o espaço qualificado, local onde efetivamente o homem habita. As 

linhas que se cruzam perpendicularmente representam o sentido de orientação no espaço 

proposto pelos sentidos da percepção e pelo próprio corpo humano. Estando orientado e 

situado no espaço, o homem cria uma relação especial de identidade com ele, e, na medida em 

que essa condição proporciona a criação de laços com o “lugar”, é ultrapassada a idéia do 

espaço perceptivo em direção à idéia do espaço existencial. “O interesse do homem pelo 

espaço tem raízes existenciais: deriva de uma necessidade de adquirir relações vitais com o 

ambiente que o rodeia para aportar sentido e ordem a um mundo de acontecimentos e ações”, 

(NORBERG-SCHULZ, 1975, p. 9). 
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 Através da apreensão dos atributos do lugar, o homem reconhece, assim, o que o autor 

chama de “espírito do lugar”, sendo este termo, utilizado, para definir as características 

excepcionais e qualitativas do lugar que são percebidas pelo homem. De modo que este 

estabelece relações de identidade e de pertencimento com o espaço qualificado. 

A jaqueira escolhida é um dos principais elementos do lugar onde se encontra a Casa 

de Azansú. Percebido o “espírito do lugar”, a dimensão espacial torna-se carregada de outra 

conotação. No caso estudado, além das características peculiares da jaqueira, a sua localização 

no tempo e no espaço contribuíram para essa assimilação. A árvore ocupa o centro do 

Terreiro; situada em um platô, está cercada de densa vegetação e afastada da área social da 

Casa de Santo . A constituição material desse lugar, a morfologia dos troncos e galhos das 

árvores (que dão ao espaço um aspecto “magnifico”, no sentido de algo excepcional) e a 

neblina que sobe do Rio Paraguaçu nas primeiras horas da manhã, envolvendo as árvores, 

conferem ao lugar um “caráter sagrado”. Os motivos para a escolha dessa árvore foi narrado 

por Gaiaku Regina: 

[...] foi escolhida aquela, pelo motivo de ser uma árvore bonita, uma árvore 
frondosa e, também por ser uma jaqueira de “jaca dura” [...] a “jaca dura”, 
pertence à Azansú entendeu? No jeje mahi, jaca é de Azansú, sobretudo, a 
“jaca dura” [...] e aí como era uma árvore bonita [...] que tem aquelas outras 
jaqueiras, mas são de “jaca mole”, então, pelo fato de ser “jaca dura”, ser 
uma jaqueira bonita, de botar umas jacas muito grandes, as jacas eram 
enormes viu! [...] e a jaca pertence à Azansú, é uma fruta que é dele, além 
dela estar num local propício e estratégico para se colocar a casa dele. 

As peculiaridades existentes e percebidas da jaqueira determinaram a sua condição 

como elemento possuidor de um valor, sendo atribuídos a ela significados. Ela é consagrada 

ao Vodum Azansú, patrono do Huntolóji e materializa, tornando tangível a presença dele no 

lugar. Mesmo com os contratempos narrados por Gaiaku Regina, como os frutos de jaca que 

caíam sobre as representações materiais do Vodum, muitas vezes danificando-os, não se 

cogitou, em nenhum momento, a transferência dos objetos do “Velho” para outro lugar. 

Enquanto atinsá, a jaqueira, que é mais do que uma árvore, é a materialização fitomórfica do 

Vodum no Terreiro, e parte do seu axé encontra-se no âmago da sua matéria orgânica. 

Recentemente, ela foi acometida por uma patologia, vindo a perecer e restando, portanto, 

apenas o seu imponente tronco (ver Fig. 26). Contudo, este elemento material ainda evoca a 

presença de Azansú no lugar. 
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Fig. 30. Tronco da Jaqueira de 
Azansú. Foto: Denis Matos/2015. 
 

A nova construção da casa do “Velho”, organizada por Gaiaku Regina, seguiu os 

mesmos preceitos técnicos da Arquitetura tradicional feita em “taipa de sopapo”. Neste ato de 

construir, confirma-se de forma plena o caráter existencial do lugar.  

A construção existencial do lugar precede sua construção física propriamente dita, 

sendo realizada pelas mãos da mãe de santo (ver Fig. 27). Isso pode ser observado através do 

ritual de “sacralização do solo”, que antecede a etapa de construção da edificação. Uma vez 

escolhido o “lugar” para a implantação da casa, orientado pela presença da jaqueira, e após 

delimitado o espaço da construção, é necessário sacralizar o solo, dar “comida a terra”. Isso é 

feito dentro do espaço que foi determinado para a edificação, onde se cava um buraco na 

terra, no qual são introduzidos elementos possuidores do axé de Azansú.  

Segundo Gaiaku Regina, a sacralização do solo é feita somente na primeira vez em 

que se faz a construção, não sendo necessária a repetição deste ato ao se reconstruir a casa. A 

renovação desse ritual só é feita quando o Vodum manifesta o seu desejo de renovar o seu axé 

no solo, não havendo um intervalo de tempo específico e determinado para isso. 
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Fig. 27. Mãos de Gaiaku Regina de Avimadje, mãos que iniciam, mãos que moldam e realizam 
a construção existencial. Fonte: Acervo do Hùntóloji, 2010. 

 

Após o ritual de sacralização do solo, são providenciados os materiais para a 

construção da casa, que são retirados diretamente da natureza, como por exemplo a terra 

escolhida para o preparo do barro. De acordo com Gaiaku Regina, a terra utilizada para a 

confecção da “taipa de sopapo” é do sítio onde se encontra o Terreiro, não sendo permitido o 

uso de terra proveniente de outra localidade. Isso corrobora para o fato de que, uma vez 

plantado o axé no solo do Terreiro durante o ato de dar “comida à terra”, este se torna sagrado 

e o seu axé extensivo a todo o território. 

A madeira para a confecção das estruturas é retirada de um local específico da mata, 

de um espaço qualificado, ou seja, também de um “lugar”. Contudo, Gaiaku Regina explicou 

que na última construção, realizada em 2010, não foi possível encontrar ali madeira com 

dimensões adequadas para os esteios que precisavam ser substituídos, sendo estes então 

comprados em um depósito de materiais de construção. Esses esteios industrializados, 

contudo, foram “purificados” por Gaiaku Regina antes de serem utilizados na construção da 

casa do “Velho”. Esta purificação foi efetivada através de um preparo contendo sumo de ervas 

e água lustral, com o qual os esteios foram lavados, passando, assim, por uma espécie de 

limpeza energética. 
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O madeiramento de seção circular, chamado comumente de “pau roliço”, foi colocado 

entre os esteios e os frechais, que têm, aproximadamente, 10 cm de diâmetro, sendo fixados 

neles por meio de amarrações feitas com arames, no sentido horizontal. Outro madeiramento 

mais fino, que compõe a malha quadrangular onde é lançado o barro, foi substituído com 

peças de madeira de “camboatã” retiradas da mata, formando uma trama estrutural nova e 

mais resistente (ver Fig. 28).  

Um fato curioso, diz respeito à confecção dessa malha quadrangular que compõe as 

paredes da edificação. Esta é montada como uma trama dupla sobreposta, algo muito comum 

na área urbana e rural de Cachoeira, pois a madeira disponível na região não possui grande 

resistência à ação dos xilófagos e da umidade. A madeira de “camboatã” é a mais resistente, 

mas não possui uma durabilidade longa e, por isso mesmo, foi utilizada essa solução técnica. 

Em outras cidades do Recôncavo Baiano que são próximas a Cachoeira é possível encontrar 

madeira e barro de melhor qualidade, não havendo a necessidade do uso das tramas duplas.  

 

 

Fig. 28. Construção das tramas estruturais em madeira de “camboatã”. Fonte: Acervo do 
Hùntóloji, 2010. 
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Todo o madeiramento dos esteios e das malhas duplas (pau a pique) foi enterrado 

diretamente no solo, pois é vedado o uso de vigas baldrames em concreto armado ou de 

fundações em pedra para o embasamento da edificação, já que a casa deve “surgir” da terra. 

Assim como o axé de Azansú, a sua casa, deve emergir das entranhas do solo.  

A estrutura da cobertura foi executada com o mesmo madeiramento de tramas duplas. 

Os caibros, também em pau roliço, são ligados aos frechais e à cumeeira por meio de 

sambladuras, formando uma cobertura de duas águas. Os esteios implantados nos eixos 

centrais das paredes frontal e posterior possuem altura maior do que os demais esteios, pois 

têm a função de sustentar a cumeeira do telhado. 

Observamos um princípio interessante na construção da Casa de Azansú. A matéria 

retirada da natureza, sem, portanto, ter sofrido nenhum processo de industrialização, não 

precisa ser purificada. O que ocorre é a potencialização do axé contido nessa matéria orgânica 

através dos rituais e preceitos, pois a natureza é a plena manifestação do sagrado. 

 Após a conclusão das estruturas de tramas duplas e do madeiramento da cobertura, foi 

efetuada a preparação do barro, (ver Fig. 29 a 32). Este foi produzido mediante uma mistura 

simples de terra e água, sendo em seguida pisado, até adquirir uma consistência plástica 

adequada para a taipa. Gaiaku Regina explica que no momento da mistura da terra com a 

água, são adicionados alguns elementos portadores de axé como folhas quinadas em água 

lustral e o atin, pó mágico-sagrado produzido com elementos pertencentes aos reinos mineral, 

animal e vegetal, e, elaborado ao som de cânticos sagrados. 

A obra da Casa de Azansú do Huntolóji foi executada por alguns membros do Terreiro 

e por outros indivíduos que detêm o “saber-fazer” da taipa de sopapo, já que nenhum membro 

da comunidade-terreiro dominava essa técnica construtiva. Entretanto, Gaiaku Regina elucida 

que todas as pessoas envolvidas na obra precisaram passar por um processo de “limpeza 

energética” e “purificação do corpo”. No dia anterior à execução da casa, foi vedado o 

consumo de bebidas alcoólicas e a prática de relações sexuais, e a purificação do corpo 

culminou com todos os participantes tomando um banho de ervas ou “banho de folhas”. A 

principal função desse banho é equilibrar a energia do corpo para que não interfira no axé dos 

lugares sagrados do Terreiro. 
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Esta prática é bastante comum nos Terreiros de Candomblé. Purificar o corpo, a 

matéria e o espírito para estar diante do sagrado, de modo que um novo ser esteja em contato 

com a divindade. Entrar no espaço sagrado carregado de impurezas equivale a diminuir o 

potencial do resultado da cerimônia e, nesse sentido, a construção da “Casa do Velho” é uma 

cerimônia, um ritual. 

                      

       Figs. 29 e 30. Preparação do barro. Fonte: Acervo do Huntolóji, 2010. 

 

 

Fig. 31. Barro sendo misturado com os pés pelos membros do terreiro. 
Fonte: Acervo do Huntolóji, 2010. 
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Fig. 32. Barro sendo misturado com os pés pelos membros do terreiro. Fonte: Acervo do 
Hùntolóji, 2010. 

 

Estando o barro devidamente preparado, dá-se início ao “barreamento”. O barro é 

fixado nas tramas estruturais através de lançamento manual, ou seja, ele é jogado e apertado 

com as mãos, daí o nome “taipa de sopapo”. O barreamento é feito nas faces externa e interna 

das tramas de madeira que constituem as paredes da edificação. O primeiro lançamento do 

barro nas tramas é efetuado pela Mãe de Santo do Terreiro, no caso, por Gaiaku Regina, (ver 

Fig. 33). A Mãe de Santo é a principal detentora e transmissora do poder sobrenatural e da 

força propulsora conhecida como axé. Por isso mesmo que o seu lugar está hierarquicamente 

acima dos demais membros, cabendo a ela o início, a organização e a condução dos rituais e 

das práticas relacionadas às divindades. 

A fixação do barro da Casa de Azansú foi executada em apenas uma etapa, (ver Fig. 

34 a 36), sendo que, foi utilizada uma grande quantidade desse material, objetivando a 

cobertura de todos os espaços vazios. É fundamental que o barro esteja bem compactado entre 

as tramas e que cubra todas as peças de madeira. Este preenchimento é, sem dúvida, muito 

importante, pois, caso ocorram espaços vazios e, após a evaporação da água presente no 

barro, processa-se a fragmentação do material, o que faz surgir rupturas nas paredes. 
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Fig. 33. Gaiaku Regina executando o barreamento da Casa de Azansú. Fonte: Acervo do 
Huntolóji, 2010. 

 

 

Fig. 34. Aplicação e fixação do barro na Casa de Azansú. Fonte: Acervo do Huntolóji, 
2010. 
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Fig. 35. Aplicação e fixação do barro na Casa de Azansú. Fonte: Acervo do Huntolóji, 2010. 

 

 

 

Fig. 36. Aplicação e fixação do barro na Casa de Azansú. Fonte: Acervo do Huntolóji, 2010. 
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O ato de manipular a terra, matéria densa que, de acordo com a tradição do 

Candomblé Jeje Mahi, é o próprio Azansú, evidencia a relação homem, Arquitetura e sagrado. 

Juana Elbein dos Santos (2008, p. 39), explica que “o axé é uma força que só pode ser 

adquirida pela introjeção ou por contato, podendo ser transmitida a objetos e a seres 

humanos”. A manipulação da terra, o barro, combinação de terra e de água que se configura 

como a “terra apaziguada”, fecundada e possuidora da vida, propicia a introjeção do axé de 

Azansú nos corpos daqueles que participaram da construção da sua casa, e, desse modo, a 

Arquitetura torna-se um instrumento condutor do axé do “Velho”, (ver Figs. 37 a 41). 

 

 

Fig. 37. Relação do corpo com a matéria (barro) sacralizada pela introjeção de elementos portadores 
de axé, viabilizando o fluxo de axé de Azansú nos corpos dos participantes da construção. Fonte: 
Acervo do Huntolóji, 2010. 
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Fig. 38. Relação corpo com matéria sacralizada, vinculação de axé. Fonte: Acervo do 
Huntolóji, 2010. 

 

 

Fig. 39. Relação corpo com matéria sacralizada, vinculação de axé. Fonte: Acervo do 
Huntolóji, 2010. 
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Fig. 40. Relação corpo com matéria sacralizada, vinculação de axé. Fonte: Acervo do 
Huntolóji, 2010. 

 

 

Fig. 41. Relação corpo com matéria sacralizada, vinculação de axé. Fonte: 
Acervo do Huntolóji, 2010. 
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A cobertura da casa de taipa é efetuada com folhas de pindoba, um tipo de palmeira. 

Essas palhas, antes de serem instaladas na cobertura, são “acamadas”, ou seja, as fibras da 

folha da palmeira são deslocadas manualmente para o sentido oposto ao nascimento dos talos. 

Essa técnica permite uma melhor acomodação das palhas na coberta, já que são amarradas 

diretamente no madeiramento do telhado. 

Após a finalização da vedação da casa, com o barreamento das paredes e a fixação da 

cobertura, se inicia a construção do pêpêlê, elemento arquitetônico muito comum situado no 

interior das edificações nos Terreiros de Candomblé, correspondente a um altar onde são 

depositados os assentamentos das divindades. Durante a construção do pêpêlê são inseridos 

em seu interior alguns elementos portadores de axé, pois, esse altar acomoda uma das 

principais representações materiais da divindade, o ibá. Sem a introjeção de objetos 

imantados do axé, o pêpêlê, torna-se apenas um bloco maciço de argamassa, como explicado 

por Raul Lody: 

O pêpêlê antes da impregnação dos elementos mágicos vindo dos rituais é 
um espaço comum, o destino de lugar sagrado e privado é adquirido pelos 
instrumentos do Axé, através de ervas especiais, água lustral, imolação de 
animais, quando o sangue assume importância nos ritos de sacralidade. A 
colocação dos objetos e sua ordenação, segundo montagens específicas, irá 
representar o Orixá, tornando-se então o altar do culto. (LODY, 1984, p. 42). 

Tendo sido concluída a construção do pêpêlê e após a sua sacralização, o assentamento 

de Azansú é depositado no interior da edificação. Nesta casa ocorrerão as práticas e as ações 

complexas dos rituais, os ossés58, o oferecimento das comidas sagradas, os pedidos e as 

súplicas dos devotos, bem como os sacrifícios votivos. É esse conjunto de práticas 

ritualísticas que animará esta edificação e, afinal, “sabe-se que, para durar, uma construção 

(casa, templo, obra técnica etc.) deve ser animada, quer dizer, receber uma vida e uma alma. 

O “translado” da alma para casa só é possível mediante um sacrifício sangrento, isto é, 

sacrifícios sangrentos ou simbólicos em proveito de uma construção” (ELIADE, 2013, p. 53). 

Sendo assim, podemos afirmar que a Casa de Azansú, do Huntolóji, (ver Fig. 42), se 

constitui em uma singularidade relacionada às demais casas construídas com a técnica da 

taipa de sopapo. Esta edificação não é apenas uma “casa de taipa” e sim uma edificação que 

                                                 
58 Limpeza ritual das representações materiais das divindades. 
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propicia uma relação umbilical com a natureza sacralizada. A terra, o barro, a madeira e as 

folhas de palmeiras evocam a presença do Vodum Azansú na natureza. 

 

 

Fig. 42. Gaiaku Regina em frente a Casa de Azansú concluída. Fonte: Acervo do Huntolóji, 
2010. 

A Arquitetura, para Norberg-Schulz (1981), é o “suporte existencial”. Ela condiciona 

o habitar e, em um primeiro momento, pode parecer que o caráter funcional do habitar 

prepondera sobre tudo o mais. Contudo, a extensão da palavra habitar não se restringe ao 

utilitarismo do espaço, mas se amplia naquilo que lhe confere significado. Habitar é, portanto, 

estar fisicamente em um “lugar” pleno de significados, cabendo fundamentalmente à 

Arquitetura, potencializar e revelar os significados latentes do lugar. Como elucidado por 

Norberg-Schulz: 

O propósito existencial de uma edificação (arquitetura) é, portanto fazer com 
que um espaço se transforme em um lugar, ou seja, revelar os significados 
potencialmente presentes num determinado ambiente. (NORBERG-
SCHULZ, 1981, p. 18). 
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Assim, a Arquitetura, enquanto elemento que qualifica o lugar incorpora nele uma 

rede de significados, possibilitando a concretização de sensações e emoções. Não é, portanto, 

um espaço puramente geométrico. A Casa de Azansú como “suporte existencial”, viabiliza a 

construção de valores e relações de identidade, estando estes, essencialmente vinculados à 

arquitetura. 

A natureza, o homem e a Arquitetura transformam-se através do axé, e essa tríade é 

convertida em uma unidade inseparável. A Arquitetura da casa do “Velho” é o resultado de 

um processo de circularidade entre natureza, cultura e o sagrado. Esta circularidade 

combinada com os rituais, potencializam e insuflam o axé na concretude dessa Arquitetura, 

dando sentido e significado à materialidade das coisas. Não é apenas uma casa, muito menos 

uma forma erigida, é, outrossim, uma matéria animada. 
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3.2 AOS PÉS DA “CAJÁ”, AOS PÉS DO “VELHO” 

A cajazeira situada no barracão do Candomblé do Capivari possui mais do que um 

sentido sagrado, já que a referida árvore é o principal marco da fundação do Terreiro. A 

tradição oral do Capivari enfatiza que foi em torno dessa cajazeira que de fato surgiu este 

Candomblé, após, porém, a sua sacralização por Tio Anacleto.  

O barracão, bem como as demais dependências, surgiram a partir da árvore. Sendo 

assim, podemos compreender a cajazeira como um elemento fundamental, gerador e basilar 

da Arquitetura do Terreiro. A árvore gera a Arquitetura que constitui o lugar, e, aflorando na 

estrutura do Terreiro o propósito existencial da edificação, ela revela os significados 

potencialmente presentes no ambiente.  

Não sabemos, de fato, o que levou Tio Anacleto a escolher esta cajazeira dentre tantas 

outras árvores existentes no sítio. Podemos levantar a hipótese de que esta árvore, no 

continente africano, de onde se origina, é tida como sagrada. A sua simples existência na 

Fazenda Capivari pode ter, assim, sido percebida como uma manifestação do sagrado para o 

fundador do Terreiro. Configurando o que Mircea Eliade (2010, p. 17) chama de hierofania59. 

A árvore gera a Arquitetura, sendo esta última, uma extensão da primeira. Isso 

evidencia que o ambiente construído não é apenas resultado de ações arbitrárias do ser 

humano, mas que revela a presença de uma estrutura plena de significados existenciais. É, 

portanto, pela força das formas que compõem o espaço, dos planos que dão ritmo ao cenário, 

das texturas presentes no tronco robusto, levemente retorcido, da árvore, e que lembra 

sutilmente o torso humano, (ver Fig. 43), do aroma que exala das folhas da cajazeira, das 

raízes que imprimem o seu movimento oculto sob o solo, enfim, dos atributos neles presentes, 

que certos espaços se tornam propícios a receber a proteção divina e, também são agraciados 

com as benesses do Orum, tornam-se, então, dignos de abrigar os deuses. 

 

                                                 
59 Segundo Eliade o termo hierofania exprime apenas o que está implicado no seu conteúdo etimológico, a saber, 
que algo de sagrado se nos revela. (ELIADE, 2010, p. 17). 
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Fig. 43. Tronco da cajazeira do Capivari. Foto: Denis 
Matos/julho de 2016. 

Apropriando-se da cosmovisão das comunidades-terreiros, podemos dizer que a 

origem de um lugar tem conexão com a ação protetora de uma divindade. Esse ente 

estabelecerá as linhas a serem seguidas no desenho da Arquitetura. Suas propriedades inatas 

inspirarão o tipo de construção que ali se desenvolverá, cujas funções, características e 

acontecimentos serão absorvidos e processados como fontes de informação e reproduzidos na 

elaboração da Arquitetura. 

Nesse sentido, a Arquitetura é uma extensão do ambiente natural, ou seja, um 

prolongamento da natureza. Sendo esta última considerada sagrada no Candomblé, é também 

o habitat dos Orixás, Voduns, Inquices, Entidades e Ancestrais. A natureza é uma 

manifestação do sagrado e, a cajazeira, sendo um fragmento dessa natureza sacralizada, é, de 

fato, uma hierofania.  

Tio Anacleto de Omolu era um homem religioso e, “para o homem religioso, o espaço 

não é homogêneo, o espaço apresenta roturas, quebras, havendo porções de espaços 

qualitativamente diferentes das outras”. (ELIADE, 2010, p. 25). Equivale a dizer que, para o 
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homem religioso, existem “lugares” ou “espaços existenciais” dentro de um perímetro maior 

que compõe o todo. Uma existência fora do “lugar” ou fora do “espaço existencial” equipara-

se ao não existir. 

Contudo, para a efetivação do “existir” é necessária à presença de um ponto fixo, de 

um centro, um núcleo gerador que orienta, organiza e sacraliza o espaço, sendo este 

convertido em lugar. A partir do reconhecimento do sagrado na cajazeira (identificada como 

elemento gerador do lugar), foi possível estabelecer o “espaço existencial” dentro do todo. O 

eixo central que dá sentido ao existir, ao habitar e ao estar presente na Terra. 

Sendo assim, podemos compreender a cajazeira como o Axis Mundi, (centro do mundo 

ou pilar do mundo) do Terreiro do Capivari, constituindo um “centro” a partir do qual o 

mundo espiritual e o mundo material encontram-se numa quadratura, (ELIADE, 2010, p. 38). 

O Axis Mundi, segundo Eliade, é o ponto original do surgimento do Cosmos, que, por 

sua vez, é um organismo vivo que se renova periodicamente. O mistério da inesgotável 

aparição da vida corresponde à renovação rítmica do Cosmos, que, por essa razão, foi 

imaginada sob a forma de uma árvore gigante: o modo de ser do Cosmos e, sobretudo, sua 

capacidade infinita de se regenerar, é expresso, simbolicamente, pela vida da árvore. 

A imagem da árvore não foi escolhida unicamente para simbolizar o 
Cosmos, mas também para exprimir a Vida, a juventude, a imortalidade, a 
sapiência. [...] Em outras palavras, a árvore conseguiu exprimir tudo o que o 
homem religioso considera real e sagrado por excelência, tudo o que ele sabe 
que os deuses possuem por sua própria natureza e que só raramente é 
acessível aos indivíduos privilegiados, os heróis e semideuses. (ELIADE, 
2010, p. 124). 

Na África, encontram-se muitas dessas espécies que, por diversas razões míticas, são 

cultuadas. Algumas são dedicadas a determinados Orixás e outras são moradas de entidades 

de diversas qualidades. “O Iroko, Baobá, Akòko, Àràbá, Awùsá, Àyán, Ìyeyè, Àsórin, Ahùn, 

Osè, Ekika são algumas delas; o Obi e o Orobô 60 desempenham importante função dentro da 

tradição do culto aos deuses africanos. Àridan, Òri, Osún, Wáji, assim como certas sementes e 

nozes, são imprescindíveis elementos rituais”, (SANTOS, SANTOS. D.M. 2014, p. 94). 

No Candomblé, o culto às árvores é uma tradição muito antiga. Os seus galhos e copas 

estão ligados aos fenômenos aéreos e às divindades do tempo que regem os ciclos. As suas 

                                                 
60 Frutos sagrados oferecidos às divindades, sendo também usados como objetos divinatórios do oráculo.  
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raízes, inseridas profundamente na terra, denotam a relação com a ancestralidade e os 

espíritos dos mortos. Durante a noite, os ancestrais se reúnem sob a copa das grandes árvores 

e, em seus galhos, estão ali, os pássaros noturnos das grandes mães ancestrais a espreitar a 

conduta humana, Raul Lody (1995) esclarece que:  

“A árvore simboliza, o tronco ereto e viril membro fecundante da terra e do 
céu, elo, cordão umbilical entre o orum e o aiê, é o elo entre céu e a terra 
chamado genericamente de ixé, por onde vêm os orixás, voduns e inquices 
aos terreiros”. (LODY, 1995, p. 194). 

De acordo com o referido autor, tudo gira em torno do ixé, verdadeiro centro de 

atração onde todas as danças cerimoniais são realizadas em sentido de roda. O ixé é o centro 

do espaço, é o verdadeiro umbigo de um corpo, onde os contatos principais com o axé 

comunal podem ser mantidos. É neste local onde está plantado o principal axé de um Terreiro, 

aquele que é definitivo, dele resultando todos os outros. Nele está assentado o patrono do 

Terreiro, bem como os fundamentos que determinam as práticas litúrgicas da casa. 

Esta mesma estrutura chamou a atenção de Roger Bastide (2001), quando este 

pesquisava os Candomblés da Bahia: 

[...] na nossa primeira viagem à Bahia, ficamos vivamente impressionados 
por um traço arquitetural que ninguém tinha assinalado: a existência, no 
meio do salão de dança, de um poste central. Esse poste não podia ter função 
arquitetônica, não era suporte do teto, uma vez que não existia nos terreiros 
bantos, fosse qual fosse a dimensão das salas de dança; e pelo menos num 
caso, no candomblé de Oxumarê61, não ia até o teto. No entanto, tinha 
função ritual evidente: era em torno dele que giravam as filhas-de-santo em 
suas rodas extáticas, e era também a seus pés que, nas cerimônias mortuárias 
ou axêxês, se depositavam os pratos de oferenda, os potes de barro da morta, 
os pratos contendo farinha ou dinheiro miúdo (...). Com efeito, é ao pé desse 
pilar que se enterra, na Bahia, o axé do terreiro; contudo, sua importância 
não deriva daí, tal fato não constitui senão consequência da importância 
dele: é porque o pilar representa algo simbolicamente extraordinário que foi 
escolhido como o lugar onde se vai depositar o axé da consagração,  
(BASTIDE, 2001, p.83 e 84). 
 

O que Lody (1995) denomina de ixé, é também conhecido como Opá ou Opô. Espécie 

de cetro ritual nos Terreiros de Candomblé, é um elemento geralmente encontrado nos 

Terreiros de tradição Ketu. Opá significa, entre outras coisas, um bastão, cetro ou poste 

                                                 
61 Aqui o autor se refere ao Ilê Oxumarê Araká Axé Ogodô, ou como é mais conhecido Ilê Oxumarê, localizado 
no Bairro da Federação, em Salvador na Bahia. 
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sagrado, podendo ser entalhado em madeira, das mais diversas variedades ou produzido em 

ferro, com formas e tipos criativos, mantendo, porém, as funções para as quais será destinado. 

São também esculpidos mediante diversos tipos de alvenarias, bem como em pedras, com 

tamanho suficiente para serem expostos, admirados ou cultuados publicamente. Como 

exemplos de opás em África podemos citar o Òpá Ògùn (ver Fig. 44) e o Òpá Oranian (ver 

Fig. 45), ambos situados na cidade de Ilê Ifé na Nigéria. 

 

               

 

 

Cravados diretamente no solo, com suas formas fálicas, os opás dominam os espaços, 

numa espécie de cosmização dos territórios. A implantação desse poste central é sempre uma 

consagração e demarca o surgimento ou a criação de um mundo, além de ser uma abertura 

para o mundo espiritual. Este poste central só pode ser erguido e implantado no momento da 

fundação do Terreiro de Candomblé, quando são realizados os “preceitos de chão”, sendo 

“plantado”, em sua base, o axé que fica sob o solo. 

Na parte superior deste pilar central é implantado o “axé da cumeeira”, possuidor da 

mesma relevância do axé que é enterrado na base do Opá. A implantação desses dois tipos de 

axé finalizam as etapas de fundação de um Terreiro de Candomblé. Após os “preceitos de 

chão” e, depois de erguidas as paredes e construído o telhado, realiza-se o ritual de dar 

“comida à cumeeira”. Em seguida, vem a inauguração do que se chama Roça, Candomblé, 

Fig. 44. Òpá Ògùn em Ilê Ifé. Foto: Pierre 
Verger, 1949. 

Fig. 45. Òpá Oranian em Ilê 
Ifé. Foto: Pierre Verger, 1949. 
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Axé, Casa de Santo ou Terreiro. O Opá representa o cordão umbilical do Terreiro com o 

mundo espiritual, marca o nascimento da casa, e, seguindo de um extremo a outro desse pilar 

central, corre o principal fluxo de axé do Terreiro, o definitivo Axé de Fundação. 

O Opá não possui, necessariamente, uma função estrutural na edificação em que está 

inserido, pois a sua função consiste em vincular o “axé da cumeeira” ao “axé do chão” do 

Terreiro. Estes cetros de proporções consideráveis funcionam, ao mesmo tempo, como 

repositórios de axé e  também como dínamos. O Opá do Terreiro do Capivari é a cajazeira, 

portanto, um Opá surgido da própria natureza o que nos revela algo interessante e, que 

explicaremos a seguir. 

Cremos que a cajazeira do Capivari é um elemento representativo da junção das 

nações Ketu e Jeje. Como já mencionado, o Opá é um elemento característico da nação Ketu, 

contudo, o Opá do Capivari é uma árvore, chamada nos Candomblés Jeje de atinsá, que, 

como visto anteriormente, quer dizer árvore consagrada ao Vodum e, em fon, “sob a árvore”. 

Sendo assim, a cajazeira do Capivari converte-se em um Opá-atinsá (ver Fig. 46), que reúne, 

em sua materialidade, um duplo significado, mas que também reproduz um novo. 

Ao Opá-atinsá é inserido um terceiro elemento construído pelo homem, o pêpêlê. Em 

volta da cajazeira do barracão do Candomblé do Capivari foi construído um pêpêlê que parece 

ter sido executado em alvenaria de blocos cerâmicos e argamassa de cimento. Este altar 

possui forma circular, tendo, aproximadamente, 50 cm de altura em relação ao piso do 

barracão, e circundando todo o tronco da cajazeira. 

Com a inserção desse elemento, a cajazeira torna-se árvore-pêpêlê, configurando-se 

no principal “altar” do terreiro. A árvore-pêpêlê (ver Fig. 47), determina o local de culto, 

caracterizando-se também como um santuário marcado pela presença das representações 

materiais das divindades, ou seja, louças, talhas e pratos de barro, pedras e pedaços de ferro. 

Aos seus pés, são oferecidos sacrifícios propiciatórios, alimentos votivos e água lustral. 

Assim, a cajazeira do Terreiro do Capivari é caracterizada por três elementos materiais e por 

uma tríade de significados, correspondente ao trinômio Opá-atinsá-pêpêlê (ver Fig. 48), 

sendo, ao mesmo tempo, cetro, árvore e altar. 
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Fig. 46. Cajazeira do Capivari, Opá- Atinsá. Foto: Denis Matos/Julho 
de 2016. 

 

 

Fig. 47. Árvore-pêpêlê. Foto: Denis Matos/julho de 2016. 

 

Enquanto Opá, a cajazeira abriga, conduz e vincula o fluxo de axé comunal do 

Terreiro. No cerne da árvore, está o núcleo central dessa energia, o axé de Omolu, que é 

ativado no decorrer das cerimônias privadas e públicas, como o xirê, quando os filhos de 

santo da casa, manifestados com os seus Orixás, dançam ao seu redor. 
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 Sendo um canal de abertura para o mundo espiritual, é através da cajazeira, que 

ascende para o alto e fura o telhado do barracão, que os Orixás vêm do Orum e se manifestam 

nos corpos dos seus adeptos.  

 

Fig. 48. Opá-atinsá-pêpêlê. Foto: Denis Matos/julho de 2016. 

 

Na condição de atinsá, por fim, a cajazeira é a natureza sacralizada. Configura-se 

como a materialização fitomórfica de Omolu, ou seja, a concretização da presença do “Velho” 

no ambiente do Terreiro. A sua copa se estende e cobre o barracão, assim como o azé62 de 

Omolu cobre o seu corpo. Nas suas raízes, está plantado o axé de “fundação da casa”, o axé 

de Omolu, o dono do Terreiro do Capivari. 

Como pêpêlê, a cajazeira é convertida em altar, local onde são depositados os 

assentamentos das divindades. Contudo, o pêpêlê da cajazeira apresenta uma particularidade. 

Esses altares estão geralmente situados dentro dos quartos dos santos, em locais reservados, 

escondidos dos olhos dos “não iniciados”. O pêpêlê que circunda o tronco da árvore encontra-

se exposto, situado no espaço das festas públicas. Ali se encontram pratos de barro, louças, 

gamelas e as insígnias conhecidas como “ferramentas” das divindades. Entretanto, ao 

                                                 
62 Espécie de capuz confeccionado com palha da costa, que cobre a cabeça do orixá Obaluaiê e se estende até a 
altura dos joelhos. 
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observamos de maneira mais apurada, concluímos que o principal assento que se encontra no 

pêpêlê é a própria árvore. Na conjuntura entre a árvore e o pêpêlê, compreendemos que o axé 

das divindades habita em ambas materialidades. A cajazeira e o altar possuem uma relação 

indissociável, em que um elemento é a extensão do outro, constituindo sua unidade.  

As árvores sagradas, portanto, são assentos autônomos, livres, geralmente de 
um Orixá vinculado ao mato, sem precisar de nenhum elemento construtivo 
sagrado auxiliar, por que essas árvores foram plantadas com o axé da 
divindade. (VELAME, 2014, p. 4). 

A tríade Opá-atinsá-pêpêlê constitui o habitar do “Velho” no Terreiro. Ao redor desse 

“cetro da terra” foi organizado o culto a Omolu então, a partir desse culto aos pés da árvore, é 

que surgiu a Arquitetura. Totalmente incorporada ao barracão do Terreiro, a cajazeira torna-se 

um elemento arquitetônico e, de fato, será ela a condicionar toda a Arquitetura. Desse modo, 

podemos afirmar que trata-se da Arquitetura dominada pela natureza, pois os galhos e as 

folhas da cajazeira são o telhado natural do edifício, e o seu tronco, o principal pilar da 

construção. 

O barracão que contem a cajazeira é a principal construção do Terreiro do Capivari. 

Essa integração pode ser constatada ao observarmos o piso vermelho, em cimento queimado, 

do barracão, (ver Fig. 49). Há inúmeros reparos, marcas do tempo e da ação dos movimentos 

das raízes da árvore e, até mesmo o nivelamento do piso possui diferenças consideráveis, pois 

a natureza penetra e se apropria da Arquitetura, imprimindo nela as marcas da sua presença. 

Contudo, não há um combate, um controle, uma “solução final” ou definitiva por parte 

da comunidade do Terreiro do Capivari para frear esta ação da natureza. O grupo adapta-se, 

molda-se, modestamente integra-se à “vontade da árvore”, à “vontade do Velho”, fazendo 

pequenos reparos no piso. O corpo social do Capivari agrega-se à natureza, representada pela 

cajazeira, e à sua dinâmica, que, com as suas raízes cravadas na terra, dissemina axé por toda 

a Arquitetura do Terreiro.  

Tudo é movimento, pois as raízes que crescem sob o chão do barracão causam fissuras 

e rachaduras no piso e no pêpêlê. Os galhos que se estendem sobre a cobertura de telha 

colonial, a fauna que reside em sua copa, os ramos que abrigam a procriação e a concepção 

dos seres, fazem dessa edificação uma Arquitetura viva e vibrante em completa consonância 

com o mundo sacralizado. 
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Fig. 49. Marcas do movimento da árvore (natureza) no piso do 
barracão do Capivari. Foto: Denis Matos/julho 2016. 

 

Esses estigmas produzidos pela natureza são também as marcas da lembrança, de 

modo que o local onde se encontra a referida árvore é percebido também como “lugar da 

memória”. O Candomblé do Capivari está presente no imaginário das cidades de Cachoeira e 

São Félix. São inúmeras as estórias do povo de santo da região, de nativos, e de pessoas 

vindas de outras cidades que se deslocavam até o Terreiro em busca da cura. Como narrado 

pelo Babalorixá Nino de Oxumarê, atual dirigente do Terreiro do Capivari: 

“O pessoal vinha de longe, de Cachoeira, daqui mesmo de São Félix, 
Muritiba, do Iguape,... era só passar no corpo um duburu (pipoca), um milho 
branco ou um pombo branco, aqui no pé da cajá e pronto, ficava bom... 
ficava curado, coisa que médico não resolvia, resolvia aqui na cajá”.63 

De acordo com Castello (2007, p. 22) o “lugar da memória” será representativo tanto 

do patrimônio construído (que é comumente listado pelos cognoscenti, comemorando a sua 

importância história e arquitetônica), como da memória coletiva. Isso confere ao local um 

caráter memorável e específico.  

                                                 
63 Depoimento do Babalorixá Nino de Oxumarê a Denis Alex Barboza de Matos em 03 de setembro de 2016, na 
cidade de São Félix/BA. 
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Nesse sentido, a cajazeira do Capivari converte-se em árvore ancestral. Existindo 

desde a fundação do Terreiro no final da década de cinquenta do século XIX, a árvore é um 

importante elemento de atestação do tempo histórico. Sendo uma árvore ancestre, é o 

principal testemunho da linha temporal do Terreiro, tendo presenciado todos os eventos que 

marcaram a existência do Capivari, tais como: o nascimento de uma Iaô, a posse de um novo 

líder, bem como o último suspiro de uma sacerdotisa e o luto dos seus filhos. Nas suas raízes 

está a história dos antepassados da casa e o principal legado do Terreiro para a posteridade, a 

sua memória ancestral é o seu principal patrimônio. 
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3.3 A IMPERMANÊNCIA, A TRANSITORIEDADE E A MUTABILIDADE DA 

MATÉRIA NO CANDOMBLÉ  

O Humpâme Ayíono Huntolóji é um Terreiro de candomblé tombado pelo Instituto do 

Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia – IPAC. O Terreiro do Capivari possui um processo 

administrativo em tramitação no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 

IPHAN, no qual foi solicitado o reconhecimento do Terreiro como patrimônio cultural. Estas 

instituições têm como principal foco de sua ação a preservação da matéria do bem cultural e 

dos elementos que a constituem.  

Essa prática atua diretamente na memória e, na lembrança, remetendo a um tempo 

pretérito, não apenas evocando-o, mas tornando-o tangível, de forma que emocione e 

sensibilize no presente. Sendo um testemunho histórico, o bem cultural protegido pelo 

tombamento faz reviver um passado mergulhado em uma determinada época, sendo 

constituído como objeto de saber cujo valor cognitivo está intimamente ligado ao passado. 

Nessa mesma perspectiva o patrimônio existente nos Terreiros de Candomblé tende a 

ser considerado. Como, entretanto, esta prática preservacionista se aplica à Casa de Azansú do 

Huntolóji e ao barracão onde se encontra a cajazeira no Terreiro do Capivari? Em 

determinado intervalo de tempo, sabemos que a primeira edificação se deteriora devido à 

degradação da sua matéria constitutiva, sendo posta abaixo pelos membros do Terreiro, para, 

em seguida, ser reconstruída.  

O ato executado pelos membros do Huntolóji seria, assim, totalmente equivocado, 

considerando-se o ponto de vista técnico das instituições preservacionistas. A Casa de Azansú 

pertence a um território tombado e, segundo este ponto de vista, as intervenções realizadas 

nas edificações que o compõem deveriam priorizar a conservação e a permanência da matéria 

original, respeitando-se o princípio de autenticidade do bem cultural. A partir dessa 

perspectiva, podemos afirmar que a Casa de Azansú do Huntolóji foi deliberadamente 

destruída, não sendo mais a mesma edificação desde que foi posto em prática o ato da sua 

reconstrução. E na visão do candomblé, será isso de fato o que ocorreu? 

A referida edificação, enquanto templo tem como função principal abrigar o axé do 

Vodum Azansú, presente no seu interior através do axé “plantado” no solo e nos seus objetos 

sacros. Uma vez “plantado”, o axé de Azansú torna-se permanente, desde que não seja 
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removido ou alterado. Entretanto, não podemos compreender o processo de reconstrução da 

Casa de Azansú, sem analisarmos as cargas simbólica e religiosa que dão razão e sentido à 

sua existência. 

Na cosmovisão do Candomblé, a transitoriedade da matéria está relacionada ao ciclo 

de restituição. Este ciclo está presente nas práticas litúrgicas de produção de axé nos 

Terreiros. Toda matéria retirada do ambiente natural e utilizada para obtenção, formação, 

manipulação e introjeção de axé, seja para iniciação, oferendas, realização de ebó64 ou 

construção de um templo, deve ser, em dado momento, reintegrada à natureza. Os elementos 

materiais dos quais se obtém o axé derivam da natureza, que é, por sua vez, considerada como 

a matéria genérica. Tendo completado o seu transcurso de existência, essas matérias 

individualizadas são afetadas pelo ciclo da restituição, sendo devolvidas à massa de origem.  

O tempo, que no Candomblé é um Deus, é chamado de Kitembo ou Tempo nos 

candomblés de origem Bantu, de Iroko nos Terreiros Nagô-Ketu e de Loko nas casas Jeje. 

Atua na desintegração progressiva e gradual da matéria, com a sua ação perpétua e infinita. 

Como divindade, testemunha e rege todo o início e o fim dos ciclos existentes no Terreiro, a 

entropia, o movimento natural que leva todas as coisas de volta à massa da terra, está sob a 

sua regência. 

Vinculado ao movimento de entropia realizado pelo tempo, está Exu, o responsável 

por toda a ação dinâmica do planeta, cuja ingerência está presente em todos os fenômenos 

naturais. Esta divindade é a força propulsora que impulsiona os ciclos e, através da sua 

atuação, nenhuma matéria, forma ou sistema, encontra-se desprovido de mudança. Na 

cosmovisão do Candomblé, tudo é movimento, tudo se transforma e nada está inerte. Isto 

seria um contrassenso diante da energia ativa e dinâmica de Exu. 

Azansú, Omolu ou o “Velho”, que é a terra enquanto solo, está associado à morte, aos 

fenômenos escatológicos e de decomposição, atuando na destruição e transmutação da 

matéria. A terra tudo “come” e em suas entranhas ocorrem os processos de putrefação, 

dissolução e destruição. Azansú/Omolu, absorve, transmuta, de modo que a matéria 

                                                 
64 Um ebó pode ser definido como um ato de se fazer uma oferenda, do reino animal, vegetal ou mineral, de 
comidas, bebidas e qualquer objeto, a uma divindade ou entidade espiritual. É um ato mágico-religioso que se 
utiliza das forças naturais existentes nesses elementos para um determinado fim. Por este motivo, costuma-se 
dizer que o ebó revela-se como a maior fonte de comunicação entre todas as forças do universo. (BENISTE, 
2002, p. 280). 
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“ingerida” torna-se húmus, sendo reintegrada à massa genérica, que propicia o surgimento de 

novos corpos e formas dando continuidade ao processo infindável dos ciclos de 

individualização e restituição da matéria. 

A Casa de Azansú do Huntolóji evoca e torna perceptível o ciclo de restituição, 

fenômeno imprescindível para aquisição e propagação do fluxo de axé. Desse modo, 

entendemos que, a partir da cosmovisão do Candomblé, a edificação em si não possui valor 

intrínseco, o que não altera a sua importância enquanto templo e local sagrado, pois essa 

condição não está ligada à sua materialidade. O seu valor está essencialmente vinculado ao 

que a edificação abriga, ou seja, o axé da divindade e seus rituais, suas práticas e cerimônias 

que o alimentam e o potencializam a cada ano. 

Sendo assim, de acordo com a visão de mundo do Candomblé, a deterioração, 

demolição e reedificação da Casa de Azansú do Huntolóji, não caracterizam uma agressão ao 

patrimônio. A mutilação ou destruição se daria se o axé “plantado” no solo fosse 

deliberadamente destituído, desestabilizando o fluxo de axé comunal do Terreiro, o que 

acarretaria consequências desastrosas para a prática, manutenção e perpetuação do culto aos 

Voduns. A extinção do axé de Azansú comprometeria a existência dos rituais, a transmissão 

do conhecimento e da cultura ancestral Jeje Mahi e, portanto, a própria existência do Terreiro.  

Algo semelhante pode ser dito com relação à cajazeira do Terreiro do Capivari, que já 

existia desde a época da fundação do Terreiro, no final da década de cinquenta, no século 

XIX, sendo o principal testemunho histórico do Terreiro, possuindo, portanto, mais de cento e 

cinquenta anos de existência e testemunhado todos os eventos que marcaram a trajetória do 

Capivari. 

Sendo assim, podemos considerar a cajazeira um monumento vivo, mutável e 

dinâmico, em suma, um monumento natural, o que a qualifica como algo a ser preservado 

conforme reza o Decreto Lei n° 25/1937, no seu Art. 1°§ 2°: 

Equiparam-se aos bens que se refere o presente artigo e são também sujeitos 
a tombamento os monumentos naturais, bem como os sítios e paisagens 
que importe conservar e proteger pela feição notável com que tenham sido 
dotados pela natureza ou agenciados pela indústria humana. (IPHAN, 2006, 
p. 100 grifo nosso). 

Este monumento vivo transfere a sua mutabilidade para o barracão do Terreiro, 

alterando drasticamente a matéria e a forma da edificação. Portanto, tomando como base a 
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perspectiva das instituições preservacionistas, como seria possível manter a imutabilidade 

material e a forma dessa arquitetura? Cremos que, no caso em tela, os objetos de 

conhecimento, que são a cajazeira e a Arquitetura, não podem ser compreendidos como peças 

divididas, coisas desconexas, partes autônomas.  

O “retorno ao passado” pretendido pelas instituições preservacionistas é algo 

impossível, já que mesmo lentamente e de forma gradual, todos os bens tombados são 

“tocados” pela ação transformadora do tempo. De modo que as suas materialidades nunca são 

as mesmas, por mais eficiente e meticulosa que seja a sua conservação. Como explicado por 

Alois Riegl (2014): 

Uma conservação eterna é absolutamente impossível, pois as forças da 
natureza são mais fortes e vencerão o engenho humano, sendo que o próprio 
homem, quando confrontado com a natureza como indivíduo, encontra por 
meio dela o seu desenlace. (RIEGL, 2014, p. 61). 

Acreditamos que mesmo a conservação dos bens culturais chamados de “patrimônio 

de pedra e cal65” (FONSECA, 2005, p. 56) não deve estar pautada em um “congelamento” 

que traz de volta o tempo pretérito. A conservação desses bens culturais deve consistir na 

inserção do objeto em outra temporalidade, dando-lhe condições de chegar ao porvir, para que 

uma época futura se relacione com o passado. 

A cajazeira e a Arquitetura são um único sistema dinâmico e mutável, em permanente 

relação, de modo que não podem ser preservadas como objetos dissociados no espaço. A mera 

preservação da Arquitetura, tendo como solução a sua imutabilidade material, teria como 

resultado o fenecimento da árvore, o que ocasionaria a extinção do axé de Omolu e, portanto, 

o desaparecimento do Terreiro.  

Logicamente chegará o momento em que a cajazeira irá perecer, mas isso se dará de 

forma natural através do ciclo de restituição, não sendo entendido como um abate ou uma 

derrubada deliberada da árvore. Existem no Candomblé rituais de consagração para árvores 

que substituem outras, sem que ocorra o desaparecimento do axé. Geralmente é plantado o 

mesmo tipo e espécie de árvore e, uma vez consagrada, ela receberá o mesmo axé da sua 

                                                 
65 Expressão que designa os bens tombados ou passíveis de tombamento, cujos valores estão basicamente 
centrados no seu caráter formal, estilístico, histórico, artístico e arquitetônico, e que aludem aos grupos sociais 
de tradição europeia, que, no Brasil, são aqueles identificados com as classes dominantes. 
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predecessora, por meio dos mesmos ritos e cerimônias que outrora foram direcionados à 

árvore agora “tocada” pelo ciclo de restituição.  
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O movimento do Azé: 

A matéria e o ritual 
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4 O MOVIMENTO DO AZÉ: A MATÉRIA E O RITUAL 

Após observarmos a relação entre a matéria e a produção das Arquiteturas dos 

Terreiros estudados, trataremos a seguir, da importância da matéria que compõe os objetos 

rituais, a Arquitetura e o espaço, e do modo como é, ressignificadas e valorizadas pelas 

práticas ritualísticas do Candomblé. 

O ritual é o componente estrutural do Candomblé, e os ritos configuram-se como os 

principais elementos de construção da identidade e do ethos (modo de ser) de uma 

comunidade-terreiro. A prática ritual produz, potencializa e dissemina o axé por todo o espaço 

físico e, por todos os membros da casa. Como explicado por Juana Elbein dos Santos (2008): 

Por meio da atividade ritual o àṣẹ, é liberado, canalizado, fixado 
temporariamente e transmitido a todos os seres e objetos, consagrando-os. 
Cada indivíduo, por ter sido iniciado pela Ìyá l’àṣẹ e através de sua conduta 
ritual, é um receptor e um impulsor de àṣẹ. [...] Com efeito, o conteúdo de 
àṣẹ do “terreiro” está em relação direta com a conduta ritual observada por 
todos os seus iniciados e com a atividade ritual contínua de acordo com o 
calendário, preceitos e obrigações. (SANTOS, 2008, p. 37). 

A realização dos rituais coloca em prática as verdades fundamentais dos mitos, 

entendidos como princípios originais e sagrados, que detêm aquilo que é “verdadeiramente 

real”. Segundo Mircea Eliade (2016, p.7-8), o mito designa uma “história verdadeira” e, 

ademais extremamente preciosa por seu caráter sagrado, exemplar e significativo. O mito é 

algo “vivo” no sentido de que fornece os modelos para a conduta humana, conferindo, por 

isso mesmo, significação e valor à existência. 

Sendo assim, descrevemos a seguir a dinâmica dos rituais e sua relação com a matéria 

dos objetos e dos espaços no Candomblé, através dos fatos e dos acontecimentos observados 

durante a realização dos rituais do Olubajé no Terreiro do Capivari e do Boitá no Huntolóji. 
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4.1 OLUBAJÉ, O BANQUETE DO SENHOR DA TERRA NO CAPIVARI 

O Olubajé é um ritual de tradição Nagô-Ketu, embora outras nações de Candomblé 

também o realizem, sendo a principal cerimônia dedicada ao Orixá Omolu e à sua família 

mítica. Este ritual é, sem dúvida, uma das cerimônias mais importantes e fundamentais de 

uma casa de Candomblé, tendo como principal objetivo a promoção da cura, quer seja ela 

material ou espiritual, a preservação da saúde, o prolongamento da vida e o afastamento das 

doenças que ameacem a higidez da comunidade-terreiro.  

“Olúgbàje significa Olu (aquele ou senhor, que), gbà (aceita), je (comer)”, 

(GOMBERG, 2011, p. 171). Esse termo faz alusão ao banquete oferecido a Obaluaê, o senhor 

e rei da terra. São muitos os mitos narrados nos Terreiros de Candomblé que tratam da origem 

desse ritual, um dos mais comuns e aceitos, é o que narra que o Olubajé surgiu a partir de um 

pedido de desculpas à Obaluaiê, realizado pelos outros Orixás por terem ofendido ao “Velho” 

durante uma cerimônia, (ver ANEXO A- Mito 8). 

Os ritos do Candomblé encontram-se estruturados em práticas cristalizadas no 

binômio orô e awô (obrigação e segredo, respectivamente). É o segredo que sustenta o êxito 

das liturgias e preserva a essência do culto. O Olubajé é um ritual complexo e pleno de 

significados, sendo geralmente realizado no mês de agosto pela maioria dos Terreiros de 

Candomblé, mas, isso não é uma regra. O Olubajé realizado no Terreiro do Capivari, tratado 

nessa pesquisa ocorreu no dia 15/10/2016, em um sábado de lua cheia.  

Há certos rituais restritos que antecedem o dia da festa e não nos foi permitido 

descrever o desenrolar dessas cerimônias internas. O que podemos revelar é que a festa 

pública é a culminância de toda uma preparação, planejada e estruturada em uma “logística 

sacra”, contudo, realizada com dedicação. Essa organização engloba arrecadação de 

contribuições para as festas, manutenção do espaço físico, alimentação e acomodação de 

todos os membros da comunidade e dos visitantes. Deve-se também providenciar os 

elementos inerentes às práticas rituais, tais como: coleta das folhas dedicadas ao Orixá dono 

da festa; realização de limpeza ritual das representações materiais das divindades (ossés); 

escolha dos animais e dos alimentos que constituem as comidas votivas dos deuses; 

observação e apuração dos dias em que serão realizados os rituais; Por fim, estes rituais estão 

ainda vinculados a aspectos do tempo (dia da semana, fase da lua, e horário específico). 
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Esses “aspectos do tempo” são de fundamental importância para a administração do 

sistema de ritos. O Terreiro do Capivari apresenta uma particularidade interessante no que diz 

respeito ao seu calendário litúrgico.  

“A parte interna das obrigações a gente faz sempre num dia apropriado e vou 
lhe adiantar uma coisa, aqui a gente usa o calendário iorubá de quatro dias 
[...] né, e a gente faz a obrigação com a lua e o dia [...], então, é de dia a 
obrigação de sacrifício de arriar as coisas de fundamento, o Olubajé a gente 
faz de noite, mas a obrigação mesmo, o sacrifício as coisas é feita assim com 
o sol quente, e no dia apropriado dentro do calendário iorubá66”. 

Esse depoimento dado por D. Graça de Logun Edé, Iálaxé do Terreiro do Capivari, 

revela que, no período de obrigações da casa, a comunidade do Capivari vive sob dois 

calendários distintos: o gregoriano vigente no mundo ocidental e o iorubano, sendo que, neste 

último, as semanas possuem apenas quatro dias. 

No calendário Iorubá conhecido como kojoda 67, o ano começa no dia 03 de junho e 

termina no dia 02 de junho do ano seguinte. De acordo com esse calendário, o ano gregoriano 

de 2017, da era Cristã, corresponde ao ano de 10. 059 da cultura Iorubá. O kojoda baseia-se 

nos ciclos lunares e no número 4, associado aos quatro elementos da natureza (terra, água, ar e 

fogo), os quatro pontos cardeais e aos solstícios e aos equinócios. O ano é formado por 91 

semanas ou 52 meses, cada mês tem 28 dias ou 7 semanas de (4 dias). 

Sendo assim, podemos compreender que a comunidade do Capivari vive em “dois 

tempos”, o tempo profano e o tempo sagrado, (ELIADE, 2010, p. 63). 

Tal como o espaço, o Tempo também não é, para o homem religioso, nem 
homogêneo nem contínuo. Há, por um lado, os intervalos de Tempo sagrado, 
o tempo das festas (na sua grande maioria, festas periódicas); por outro lado, 
há o Tempo profano, a duração temporal ordinária na qual se inscrevem os 
atos privados de significado religioso. Entre essas duas espécies de Tempo, 
existe, é claro, uma solução de continuidade, mas por meio dos ritos o 
homem religioso pode “passar”, sem perigo, da duração temporal ordinária 
para o Tempo sagrado, (ELIADE, 2010, p. 63). 

Os tempos sagrado e profano estruturam o “tempo existencial” do homem religioso ou 

de uma comunidade religiosa, Eliade (2010, p. 64), explica que o tempo sagrado é, por sua 

própria natureza, reversível, é um tempo mítico, primordial, tornado presente, sendo 

                                                 
66 Depoimento de Graça Lopes, Iyálaxé do Terreiro do Capivari a Denis Alex Barboza de Matos em 03/09/2016 
no município de São Félix/BA. 
67 Sobre o kojoda, ver a obra: As águas de Oxalá de José Beniste. 
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indefinidamente recuperável e indefinidamente repetível. Os rituais, as cerimônias religiosas, 

objetivam a reatualização de um evento sagrado que teve lugar em um passado mítico. 

Participar dessas cerimônias, estar presente nos rituais, implica no deslocamento do 

tempo profano para o tempo sagrado. Este se mantém sempre igual a si mesmo, não muda e 

nem se esgota, e, a cada rito anual, reencontra-se o mesmo tempo, aquele que se manifestara 

no ritual do ano precedente ou na cerimônia de três décadas passadas.  

Os ciclos são concebidos de maneira distintiva, o mundo, o existir, é entendido como 

uma totalidade. Sendo estabelecidas relações entre o passado e o presente, o tempo mítico ou 

sagrado, torna-se apreensível, podendo ser sentido e vivenciado. Os deuses que habitaram os 

primórdios encontram-se presentes agora com as mesmas características, tecendo relações 

com os seus descendentes.  

Isto possibilita ao homem estabelecer vínculos com a sua pré-existência, ou seja, com 

os seus ancestrais, seus antepassados, os deuses e os seres míticos. Mas também, o condiciona 

a perceber-se como ser existencial, presente na terra, marcado pela impermanência e a 

transitoriedade, destinado a transmudar-se para outro nível de existência. 

No Candomblé do Capivari, a cerimônia do Olubajé é antecedida pelo culto aos Essás, 

os ancestrais fundadores do Terreiro. Este culto ocorre em um espaço reservado, afastado dos 

espaços dedicados aos Orixás, conhecido como Ilê Ibó Aku (casa de adoração aos mortos). 

Nesta edificação, os antepassados estão simbolicamente representados, desde o primeiro 

sacerdote ou sacerdotisa até o ente mais recentemente falecido. Nesse ritual são feitas as 

obrigações aos ancestrais e solicitadas as suas bênçãos e também os seus consentimentos para 

a realização da cerimônia. É um ritual tradicional em homenagem aos pais e as mães 

falecidas, precursores do terreiro, espíritos de grandes personalidades femininas e masculinas, 

continuadoras da dinâmica do fluxo de axé da casa. 

Ao término do culto aos ancestrais, tem início a segunda etapa do conjunto de 

cerimônias que constituem o ritual do Olubajé. Esta segunda parte consiste na cerimônia 

dedicada ao Orixá Exu. É importante destacar que esses rituais ocorrem em dias estabelecidos 

pelas próprias divindades, através do jogo de búzios e, como dito anteriormente, pelo 

calendário Iorubá. O ritual de Exu consiste em oferecer a esse Orixá as suas comidas votivas, 

solicitando-se à divindade que estabeleça a comunicação entre os dois níveis de existência, ou 

seja, entre os mundos material e espiritual.  
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Exu se relaciona com todas as categorias de seres sobrenaturais, como ancestrais 

masculinos e femininos, entidades e orixás. Sendo uma unidade constitutiva, é o elemento 

dinâmico não só de todos os seres sobrenaturais, mas também de tudo o que existe. O culto a 

Exu também objetiva a salvaguarda do axé do Terreiro, pois é ele quem impede a ação 

deletéria e desestabilizadora das energias nefastas, fiscalizando as entradas e os portais do 

Orum e do Aiê, bem como, de todos os caminhos cósmicos.  

Exu também cumpre o papel de transportador das oferendas, já que é ele quem 

transporta o axé dos sacrifícios para as divindades e os ancestrais. Depois de transferido, esse 

axé é absorvido e transmutado pelas divindades, sendo novamente restituído a Exu, que 

conduz essa energia de volta para o plano material, direcionando-a ao homem.  

Sendo cumpridas essas duas primeiras etapas, tem início os rituais inerentes a Omolu e 

aos Orixás que constituem a sua família. São realizados os ossés dos objetos sacros do Orixá, 

para, em seguida, ser iniciado o Orô de Omolu, (os sacrifícios votivos). Esta é uma cerimônia 

privada e, portanto, restrita, tendo somente a participação de alguns membros da casa. O ritual 

é dirigido pelo Babalorixá e pelo Assobá68, sendo os sacrifícios votivos oferecidos no interior 

do quarto de Omolu. Além do “Velho”, são ofertados bichos ao Orixá Oxumarê, irmão mítico 

de Omolu, sendo assim restabelecido o vínculo de axé entre essas duas divindades. O Orô de 

Omolu é feito sempre no horário da manhã, entre as dez horas e o meio-dia, momento em que 

o sol está mais alto no céu, situado, portanto, no zênite, emitindo o seu brilho intenso sobre a 

abóboda celeste. Estando, nesse período, na perpendicular, forma um ângulo reto com 

qualquer meridiano terrestre, o que evidencia a relação de Obaluaê com esse astro e com as 

altas temperaturas da terra. 

Com a conclusão do Orô de Omolu, os animais oferecidos são transportados para a 

cozinha ritual do Terreiro e, neste espaço, são devidamente limpos, tratados e preparados para 

serem servidos no banquete que ocorrerá a noite. É neste recinto onde são preparadas as 

oferendas e as comidas votivas dos Orixás, inclusive as iguarias do Olubajé, sendo de uso 

exclusivo para essa finalidade.  

Enquanto os alimentos do repasto estão sendo elaborados, a comunidade-terreiro 

distribui entre seus membros as tarefas e os afazeres pendentes. Um grupo se encarrega de 

arrumar o barracão para a festa: todas as janelas do espaço são abertas; o chão é 

                                                 
68 Sacerdote exclusivo do Orixá Omolu. 
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meticulosamente limpo, para logo em seguida ser coberto pelas folhas de São Gonçalinho69, 

que estavam cuidadosamente depositadas em uma esteira de palha, (ver Fig. 50). Esta prática 

é bastante comum nos Terreiros de Candomblé, pois acredita-se que as folhas de São 

Gonçalinho possuem a propriedade de repelir “coisas negativas”.  

 

Fig. 50. Folhas de S. Gonçalinho. Foto: Denis Matos/ outubro 
de 2016. 

 

A cajazeira situada no barracão tem o seu tronco cingido por uma tira de mariô70, é 

também ornado com um largo ojá 71 que tem as cores votivas de Omolu, (ver Fig. 51). Na 

base do tronco da árvore foram depositadas grandes talhas de cerâmica, contendo ervas 

litúrgicas como o nativo, no caso, foi utilizado o nativo listrado72, caracterizado pela faixa 

vertical em amarelo presente na folha. As folhas de bananeira e de colônia73 foram também 

deixadas aos pés da cajazeira em talhas de cerâmica. 

No Riacho Capivari, um Ogã da casa lava as folhas de mamona branca e embaúba 

colhidas nas primeiras horas da manhã. Na medida em que vão sendo lavadas, as folhas são 

armazenadas em um grande saco de estopa. Elas servirão de suporte para a comida oferecida 

aos convidados, logo mais, durante a noite.  
                                                 
69 São Gonçalinho (Casearia sylvestris Sw., Flacourtiaceae), conhecida ritualmente como Alékèsì. (BARROS, 
1999, p. 77). 
70 Espécie de franja confeccionada a partir do broto do dendezeiro.  
71 Espécie de pano ou tecido ritual. A cor do ojá geralmente remete à divindade para a qual está sendo feito o 
ritual.  
72 Pèrègún kò (Dracena fragans var. Massangeana L, Liliaceae). (BARROS, 1999, p. 313). 
73 Colônia (Apinia Nutans Roscoe) conhecida ritualmente como Tótó. (BARROS, 1999, p. 332). 
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Fig. 51. Cajazeira ornada com Ojá. Foto: Denis Matos/ outubro 
de 2016. 

 

No meio da tarde, por volta das 16:00hs, o Babalorixá do Terreiro surge acompanhado 

por um Ogã da casa, que carrega nas mãos um imenso cesto de palha, tendo no seu interior 

uma grande quantidade de pipocas. Estas são lançadas pelo Babalorixá por todos os espaços 

do Terreiro, sempre de dentro para fora, os filhos de santo da casa formam pequenos grupos, 

e, todos de pé, recebem individualmente um “banho” de pipocas em seus corpos. Este ato 

consiste na limpeza energética dos participantes da cerimônia, sendo efetuado pelas “flores do 

Velho”, como são chamadas popularmente as pipocas de Obaluaê. 

Ritualmente, as pipocas são chamadas pelos nomes de duburú, doburú, gugurú ou, 

ainda, buruburú, e consistem na principal oferenda para Obaluaê. Como tudo que envolve 

esse Orixá, a pipoca possui um sentido ambíguo, pois representa a vida, a multiplicação e a 

abundância, mas também ilustra o significado dos ciclos. O milho fechado, quando aquecido, 

estoura, tornando-se uma pequena e vistosa “flor branca”, e, depois, essa pequena flor torna-

se murcha e ressequida, não mais possuindo a integridade e a inteireza de antes. A pipoca 

revela também, assim, a regência de Omolu sobre a deterioração, a decomposição e a 

transformação da matéria. 

Após o “banho de pipocas”, são “arriadas” as oferendas aos pés da cajazeira, tais 

como: acarajés; acaçás; pipocas; milho branco dentre outras; Sendo essas comidas votivas 

oferecidas ao “Velho”. São, em número de nove oferendas colocadas cuidadosamente nas 



124 

                                   
 
folhas de embaúba, e depositadas diretamente sobre o pêpêlê que circunda o tronco da árvore. 

No final da tarde, os membros do Capivari começam a se preparar para a festa pública, os 

alabês74 afinam os atabaques, as filhas de santo vestem as suas roupas peculiares, ornam-se 

com os seus fios de contas, ojás, e vestem o alaká (pano da costa). 

Ao cair da noite, por volta das 20:00hs, é iniciada a parte pública da cerimônia do 

Olubajé. No interior do barracão, já se encontram os convidados aguardando o início da festa. 

De repente, os atabaques ressoam ao som do toque da avamunha75 e, nesse momento, 

adentram o salão, em fila indiana, os membros da comunidade-terreiro, tendo à frente, o 

Babalorixá Nino de Oxumarê, seguido pelos membros mais velhos da casa. Esse cortejo é 

organizado de acordo com a hierarquia existente no Terreiro, com o líder da casa guiando o 

grupo e o membro mais novo (no sentido da idade de iniciação) ocupando o final da fila. 

Todos os convidados ficam em pé, em sinal de respeito e batem palmas no compasso da 

marcação do agogô. 

Os integrantes que compõem a “Roda do Candomblé” giram três vezes ao redor da 

cajazeira no sentido anti-horário, (ver Planta. 04). Após o terceiro giro, os atabaques param e 

um Ogã inicia o Xirê entoando uma cantiga. O Xirê consiste na sequência de cânticos e 

danças litúrgicos dirigidos a cada divindade, mas significa também, a própria festividade. Este 

se inicia com cânticos para o Orixá Ogum, o senhor da vanguarda, aquele que “abre os 

caminhos”, sendo sucedido por cânticos a Oxóssi, Ossaim, etc. No caso em particular, o 

último Orixá a ser louvado é Obaluaê, pois é o dono da festa.  

                                                 
74 Título que designa o chefe da orquestra dos atabaques, encarregado de entoar os cânticos das distintas 
divindades. Pertence a categoria dos ogãs. 
75 Toque de ritmo acelerado, sincopado e que, para alguns, marca o início e término das cerimônias religiosas. O 
termo avamunha ou avania vem do iorubá, significando: á – eles, wá- mover para, níhà – em direção. 
(BARROS, 2005, p. 69). 
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                                               Planta. 04. Giro ao redor da cajazeira no barracão. 

 

Quando os atabaques do Capivari tocam o Opanijé, toque exclusivo de Obaluaê e a ele 

dedicado, apenas os mais velhos na hierarquia da casa podem dançar. A “Roda do 

Candomblé” torna-se então reduzida, composta apenas pelo Babalorixá e por quatro Ebômis76, 

sendo um homem e três mulheres. Este pequeno grupo dança de forma respeitosa e 

compenetrada o Opanijé, circundando a cajazeira com movimentos lentos e cadenciados. De 

repente, o Ebômi para, sua face ruborizada dá sinais de que algo está acontecendo, seu corpo 

estremece levemente. Enquanto o homem parece perder a capacidade de orientação, 

subitamente ele gira sobre o próprio corpo, pula para o alto e emite um brado grave e gutural, 

no momento da transmutação. Omolu, manifesta-se na matéria do seu filho de santo, (ver 

Planta. 05), o homem torna-se um deus, os tempos mítico e presente articulam-se e, Omolu 

torna-se palpável na matéria corpórea do seu descendente, sendo ovacionado por todos que o 

saúdam dizendo: Atôtô! (calma!) Atôtô! (calma!). 

 

                                                 
76 Ebomi – Meu/minha mais velho (a) são pessoas que já passaram por todo o estágio de iniciação, cumprindo 
plenamente as várias obrigações do período de tempo, atingindo a maturidade no Candomblé. 
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                                               Planta. 05. Omolu chega ao barracão do Capivarí. 

 

Omolu reverencia e saúda os quatro cantos do mundo representados pelas quatro faces 

internas das paredes do barracão e pelos pontos cardeais, (ver Planta. 06), voltando-se para 

cada face do espaço e fazendo um rápido movimento com os ombros. Virando-se para a parte 

frontal do barracão, o Orixá saúda o nascente (Iwó-Orum) e voltando-se para a parte posterior, 

localizada ao fundo do barracão, reverencia o poente (Ilá-Orum). Colocando-se ao lado 

direito, o “Velho”, cumprimenta todas as divindades que pertencem à direita do mundo 

(Otum-Aiê) e, finalmente, voltando-se para o lado esquerdo, reverência as divindades 

pertencentes à esquerda do mundo (Ossí-Aiê) 77. 

Ao nascente pertence tudo aquilo que está em vias de desenvolvimento, o que está na 

frente, digamos, o que se encontra acordado, que vive e tem direção. O futuro pertence ao 

nascente, que, ao cumprir o seu ciclo, passará a pertencer ao poente. Aquilo que se encontra 

adormecido, que está morto, e o que habita o passado pertence ao poente. Contudo, é do 

poente e dos ancestrais que renasce a vida, assim como a luz que desponta no leste, num 

processo constante e perpétuo de vida e morte.  

 

                                                 
77 Para uma melhor compreensão ver: SANTOS, Juana Elbein dos. Os Nàgô e a morte: Padè, Àsèsè e o culto 
Égun na Bahia; 13. Ed. – Petrópolis, Vozes, 2008. (p. 69-70). 
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                                               Planta. 06. Omolu reverencia os quatro cantos do mundo. 

 

Após saudar os quatro cantos do mundo, o Orixá cumprimenta o líder da comunidade 

e as pessoas que constituem a confraria de sacerdotes da casa. Em seguida, a avamunha é 

tocada mais uma vez, sinalizando que Omolu será recolhido para vestir o seu traje ritual. 

Enquanto o dono da festa está sendo vestido, os Ogãs da casa orientam os convidados a se 

dirigirem para a área externa, situada na parte lateral esquerda do barracão, (ver Planta. 07), e, 

que possui uma área de cerca de 100m², é em chão de terra batida, pois o banquete do 

“Velho” deve ser oferecido no “tempo”, ou seja, em uma área externa sem cobertura. 

Todos se deslocam para o local indicado e os Alabês transportam os atabaques para 

fora do barracão, acomodando-os próximos a um grande banco de madeira. Neste espaço 

externo, os convidados encontram-se distribuídos em um semicírculo em torno do centro da 

área. Os alabês já se encontram a postos e sentados no grande banco de madeira. Há um 

sentimento de ansiedade e de expectativa no ar.  
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                                  Planta. 07. Deslocamento do barracão para a área externa. 

 

Em dado momento, o Babalorixá Nino de Oxumarê, reaparece e se posiciona ao lado 

dos atabaques. Em seguida, faz um gesto com as mãos e os Alabês tocam mais uma vez a 

avamunha. De dentro do barracão surge um cortejo em fila organizada (ver Planta. 08), na 

mesma ordem da sequência anterior, que se desloca do interior do barracão para a área 

externa. As filhas de santo da casa transportam sobre as cabeças as panelas de barro, 

alguidares e talhas em cerâmica, contendo as iguarias que serão servidas no banquete, e, sob 

os braços, levam as esteiras de palha sobre as quais serão depositados os referidos recipientes. 

Devem ser oferecidos, no mínimo, nove tipos de comidas diferentes, como acarajés, feijão 

preto, feijão fradinho, bode cozido, temperados no azeite de dendê. 

No final do cortejo ouve-se um brado forte. Surge então o dono da festa, Obaluaê, 

vestido com o seu axó-ikó (roupa de palha da costa), que é constituído pelo azé, capuz de 

palha da costa que cobre a cabeça e se estende até a altura dos joelhos, e pelo filá, espécie de 

saieta confeccionada com o mesmo material, que é amarrada na cintura e pende até a porção 

média das tíbias. A parte superior do azé é ornada com miçangas e búzios, e no filá são presas 

pequenas cabaças onde o “Velho” guarda os seus feitiços e encantamentos. 
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                               Planta. 08. Cortejo do Olubajé trazendo as comidas rituais. 

 

Por baixo das palhas, a divindade traja uma roupa confeccionada com tecidos 

estampados, onde predomina a cor branca, com matizes de vermelho e preto. Na ponta dos 

tecidos estão presos os xaorôs, espécie de guizos usados por Omolu. O uso do xaorô remete 

ao mito que narra “que quando Omolu se escondia nas matas por vergonha das suas 

lacerações era quase impossível encontra-lo, então Iemanjá costurou pequenos guizos na sua 

roupa, assim, com o som que os guizos produziam quando Omolu se movia, era possível 

saber onde ele estava”. 

Nas mãos, o deus porta o seu xaxará, o cetro da terra. À medida que Omolu avança no 

espaço, é saudado pelos convidados com os gritos de Atôtô! Atôtô! São lançadas sobre o 

“Velho” uma grande quantidade de duburu (pipocas), que formam no chão um tapete branco 

de flores para a passagem do rei e senhor da terra. Após dar três voltas no sentido anti-horário, 

(ver Planta. 09), o cortejo para, formando um círculo.  

 

Planta. 09. Cortejo, giro no sentido anti-horário na área externa. 
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Então, o Babalorixá da casa “puxa” a seguinte cantiga: 

 

 

 

 

Este canto irá se repetir durante toda a distribuição dos alimentos. Nesse momento, as 

esteiras de palha são desenroladas no chão, ocupando o centro da área externa, e, sobre elas, é 

colocado um tecido branco e imaculado, formando uma grande mesa, (ver Planta. 10). A 

esteira conhecida ritualmente como ení nos Terreiros de tradição Nagô-Ketu, tem importância 

fundamental nos rituais do Candomblé. Elas simbolizam a crosta terrestre, a própria superfície 

da terra. Os mitos narram que Oyá-Iansã teria sido a responsável pela confecção da esteira de 

palha para que Omolu, ainda uma criança enferma, pudesse repousar. 

 

 

Planta. 10. Mesa do banquete posta sobre o chão de terra batida da área externa. 

 

As panelas, os alguidares e as talhas são colocados em cima das esteiras de palha 

forradas com o tecido branco. Próximo a esse conjunto, é depositado o grande saco de estopas 

contendo as folhas de mamona branca e embaúba. Ao som da cantiga e do toque dos 

atabaques é iniciada a distribuição do repasto. Omolu permanece dançando, circundando a 

mesa posta sobre o chão, enquanto as filhas de santo do Terreiro partilham o banquete do 

“Velho” entre os convidados.  

Aráayé a jẹ nbọ,          

Olúgbàjẹ a jẹ nbọ        

Aráayé a jẹ nbọ,          

Olúgbàjẹ a jẹ nbọ        

Povo da Terra, vamos comer e adorá-lo, 

 o Senhor aceitou comer. 

 Povo da Terra, vamos comer e adorá-lo, 

o Senhor aceitou comer. (BARROS, 2005, p. 88). 
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A comida deve ser consumida diretamente com as mãos, sendo servida sobre as folhas 

de embaúba e mamona branca, que simbolizam a morte. Em cima dela está a vida, 

simbolizada pelos alimentos. A comida servida sobre estas folhas sintetizam mais uma vez os 

conceitos ambivalentes inerentes à essência de Omolu. Este Orixá lembra ao “povo de santo” 

que a vida e a morte caminham juntas e fazem parte da trajetória do ser humano.  

Enquanto a refeição é distribuída, Obaluaê dança em volta dos utensílios colocados 

sobre o chão de terra. Sob a luz dourada da lua cheia, o Orixá recolhe as enfermidades dos 

presentes, este satélite natural, reflete o brilho intenso do sol e, portanto, a influência solar no 

culto a Obaluaê é percebida mesmo durante a noite.  

Os convidados apreciam o alimento, contudo, os membros pertencentes ao Terreiro do 

Capivari não ingerem a comida. Eles a recebem nas folhas de mamona branca ou embaúba, 

unem as suas pontas, dando-lhes o formato de um “pequeno saco”. Depois, passam esse 

invólucro pelo próprio corpo e, em seguida, o depositam em um grande cesto de palha. 

Alguns convidados repetem a mesma ação dos membros da comunidade do Capivari, já 

outros, consomem o alimento e deixam apenas as sobras dentro da folha, repetindo, em 

seguida, o mesmo ato de fazer o embrulho, passa-lo pelo corpo e depositá-lo igualmente no 

cesto de palha. 

As mãos não são lavadas, elas são “limpas” ao serem esfregadas nos braços e nas 

pernas, para que o axé de Omolu seja interiorizado em seus corpos. Essas condutas não 

constituem uma regra estabelecida, pois diferem de acordo com a tradição de cada Terreiro de 

Candomblé, contudo, todas elas revelam algo implícito na cerimônia do Olubajé. Pois, este 

belo e complexo ritual trata-se, essencialmente, de um rito profilático, ou seja, um “grande 

ebó coletivo”, que visa à manutenção da saúde e da prevenção das doenças. 

Após todos serem devidamente servidos, o Babalorixá, com o auxílio de algumas 

filhas de santo da casa, averiguam de forma minuciosa se alguém ainda está comendo e se 

todos já depositaram no grande cesto de palha as folhas contendo os restos do alimento. Após 

essa verificação e concluindo que todos já se alimentaram, o referido sacerdote entoa o 

seguinte canto: 

 

 

Ọmọlu Kìí bèrù jà  

Kòlòbó ṣe, a jẹ nbọ    

Kòlòbó ṣe, a jẹ nbọ         

Kòlòbó ṣe, a jẹ nbọ  

Aráayé.                           

Omolu não teme a briga. 

Em sua pequena cabaça traz axé e feitiço. 

Vamos comer cultuando-o. 

Em sua pequena cabaça traz axé e feitiço. 

Vamos comer cultuando-o. (BARROS, 2005, P. 87) 
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Obaluaiê dança em volta da mesa e após terminar a terceira volta a música para. 

Novamente a avamunha é tocada e então todas as panelas de barro, bem como todos os 

recipientes em cerâmica, as talhas, as esteiras e o grande cesto de palha que contêm as folhas 

de mamona branca e de embaúba são levantados e retirados do local de onde estavam. 

Forma-se novamente um cortejo em fila, mas, desta vez, as panelas e as vasilhas são levadas 

sobre os ombros das filhas de santo e transportadas para o interior de outra edificação, anexa 

ao barracão, o “quarto do santo”, (ver Planta. 11).  

 

Planta. 11. Recolhimento do banquete (Olubajé) para dentro do quarto do santo. 

 

Neste local, os utensílios de barro são colocados sobre o solo. Na manhã seguinte, 

todas as sobras do repasto serão “despachadas” em um local determinado pela divindade, ou 

seja, serão restituídas à natureza, visto que essas materialidades contêm as doenças, mazelas e 

malefícios de todos os que participaram da cerimônia, bem como os pedidos de cura, 

prosperidade, longevidade e placidez.  

Estando os restos do festim dentro do “quarto do santo”, todos saem da referida 

edificação e apenas Obaluaê permanece dentro do quarto, de pé sobre a soleira da porta de 

entrada e voltado para a área externa onde se realizou o banquete. Os membros da 

comunidade do Capivari, bem como os convidados, permanecem nesta área em frente ao 
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“quarto do santo”. Em seguida, o Babalorixá do Terreiro pede que todos se ajoelhem e, em 

tom de súplica, entoa orações direcionadas ao Orixá. 

Omolu se compraz, emite o seu brado e sacode as suas palhas em direção ao público, 

abençoando a todos que participaram do repasto. Ao término da sequência de orações todos se 

levantam e o Babalorixá entra no quarto do santo onde está a divindade, fechando a porta. Os 

Ogãs do Terreiro orientam os convidados a voltarem para dentro do barracão, onde os 

visitantes e os filhos de santo da casa se acomodam. Os Alabês retomam os seus lugares e 

todos ficam aguardando a próxima etapa da cerimônia. O Babalorixá vem ao barracão e faz 

um pequeno gesto para o Alabê da casa, que inicia a seguinte cantiga: 

 

 

 

 

O Orixá Omolu surge através de uma porta lateral situada no barracão que o vincula 

ao “quarto do santo”, (ver Planta. 12). Ainda vestido com sua roupa ritualística, o Orixá, mais 

uma vez, saúda a assistência. Todos de pé recepcionam a divindade, pois é chegado o 

momento em que o Orixá vai “tomar Rum78”. Ao término da cantiga supracitada, a orquestra 

sacra do Terreiro executa mais uma vez o toque do Opanijé.  

Toque de “andamento lento e marcado por batidas fortes do Rum (atabaque 
maior). Possui poucas cantigas, sendo na maioria das vezes somente 
instrumental. Em iorubá significa “mata e come”, mostrando a dubiedade 
deste orixá, relacionado à vida e à morte, temido e adorado pelo povo de 
santo”. (BARROS, 2005, p. 69). 

O Orixá dança em um ritmo cadenciado, ora se deslocando para a esquerda, ora para a 

direita, dando três passos para cada lado. As mãos espalmadas seguem o mesmo ritmo dos 

pés, e da cadência dos braços que avançam e se recolhem, Omolu exibe a palma da mão, ora 

para cima, ora para baixo. Quando voltada para cima significa vida e, quando voltada ao solo, 

representa morte. 

 

                                                 
78 “Tomar Rum” expressão que define o momento em que o Orixá contará a sua saga através de cânticos, 
músicas, atos e coreografias específicas.  

Ágò n’ilé, n1ilé,         

n’ilé, ma dàgò            

Sápadà, A jí nsùn,     

ma dàgò                     

Ágò n’ilé, ágò.           

Permissão (licença) 

para entrar na casa. 

Licença Sapatá, 

Ajinsun, permissão 

para entrar na casa, licença. (BARROS, 2005, p. 95). 
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Planta. 12. Omolu vindo do quarto do santo volta ao barracão para “tomar Rum”. 

 

Em dado momento aponta para o céu e para a terra, aponta para o próprio corpo, como 

se mostrasse as pústulas sobre a pele. De repente o Orixá se curva, faz um gesto como se 

esmagasse algo no chão com o próprio punho e, em seguida, parece cavar a terra. Como que 

acometido por dores ou convulsões, o seu corpo se estremece e vai ao chão, momento em que 

as sacerdotisas da casa correm com um pano branco para cobrir o “Velho”. De repente, 

Omolu se levanta e, numa postura imponente e triunfal, faz um movimento em que gira 

entorno de si mesmo, para a direita e para a esquerda, de forma alternada. Simultaneamente a 

cada giro, a divindade ergue um dos braços e faz um movimento no ar com as mãos, como se 

agarrasse algo, fechando-a vigorosamente, para, em seguida, mostrar no ar o punho cerrado, 

em riste, como que tivesse conquistado algo. Através desse gesto ele demonstra que é o 

senhor da terra e do mundo. 

Através do toque dramático do Opanijé, Obaluaiê revela a trajetória humana relativa 

aos aspectos da vida e da morte, “ele mata, ele come”. A morte, como evento biológico, é, 

geralmente, precedida pela instalação e ação de uma doença, domínio de Omolu. A matéria 

orgânica, quer seja humana, animal ou vegetal, tocada pelo fenômeno da morte é devolvida à 

natureza e consumida pela terra, que restitui a matéria individualizada à matéria genérica. 

Obaluaiê é a terra, o que explica a expressão “ele mata, ele come”, oculta no Opanijé. 
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Após o Opanijé, outras cantigas e toques são executados em honra ao “Velho”. A 

coreografia feita com os dois braços indo para frente e para trás de forma sincronizada, 

lembra o ato de varrer. Assim, Omolu recolhe, leva, varre para as entranhas da terra as 

doenças, as mazelas e os infortúnios, restabelecendo a vida e a saúde aos participantes. 

Recolhe para si, então, afastando, limpando e expulsando.  

Em dado momento, o Orixá da terra dança bem abaixado, próximo ao chão, tocando o 

solo com o xaxará e, em seguida, sauda o universo, o além, o nascente e o poente. Com o 

cetro nas mãos, Obaluaê faz movimentos de alternância em que aponta para o Orum (para 

cima) e o Aiê (para baixo), revelando a conexão que existe entre esses dois níveis de 

existência. Após uma série de músicas, toques, cantigas e saudações em homenagem ao 

“Velho”, chega o momento de Obaluaê retornar ao Orum e, pela derradeira vez, a avamunha é 

executada. Chegou a hora do Orixá se despedir.  

Omolu se dirige primeiramente ao Babalorixá, depois aos membros que compõem o 

corpo sacerdotal da casa e, em seguida, abraça a cada um dos Alabês e Ogãs. Dançando, ele 

percorre todas as fileiras onde estão os convidados, disseminando axé por todo o barracão e, 

após dar uma volta em torno da cajazeira, ele faz uma reverência à árvore e se dirige para a 

mesma porta lateral que conecta o barracão ao quarto do santo. Antes de atravessar a porta, 

ele para na soleira e, voltando-se para a assistência, estende os braços como se desse um 

grande abraço em todos, emite o seu brado e se recolhe ao interior do recinto, (ver Planta. 13). 

 

Planta 13. Omolu gira em torno da cajazeira, despede-se e recolhe-se. 
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Após o recolhimento do Orixá, ocorre um breve intervalo, momento em que as 

emoções pela presença do “Velho” são contidas. O silêncio volta ao barracão, pois é o 

momento de encerrar a cerimônia pública. O ritual do Olubajé é consumado com os cânticos a 

Oxalá. Ao término das louvações a esse Orixá, a cerimônia é dada como encerrada e, os 

membros da comunidade-terreiro se congratulam. O barracão é esvaziado e todos se dirigem 

para a área externa do Terreiro, onde conversam, comem, bebem, comentam sobre o ritual, 

enfim se confraternizam.  

A prática do ritual evoca o “tempo sagrado” que articulado ao “tempo profano”, 

produz o “tempo existencial”, momento em que o homem estabelece vínculos com a sua pré-

existência, ou seja, com os deuses que estiveram presentes na origem do mundo. Essa 

interação encontra-se vinculada aos objetos e elementos sacros inerentes ao ritual do Olubajé, 

o ápice desse intercâmbio se dá com a manifestação da divindade (no caso Omolu) no corpo 

do seu sacerdote. 

No caso em tela, essa manifestação ocorreu enquanto o sacerdote dançava ao redor da 

cajazeira, estabelecendo uma interação com a árvore. A cajazeira configura-se como o 

principal elemento portador do axé de Omolu no Terreiro, sendo, o ponto central da interação 

entre os dois níveis de existência, o axé da árvore é exortado pela ação do ritual. Este axé 

circula e se propaga pelo espaço e pela Arquitetura, atribuindo outro significado à edificação. 

A Arquitetura torna-se o próprio mundo sacralizado, as suas paredes, são os limiares 

entre o Orum e o Aiê. O barracão do Capivari, com o seu piso de cimento queimado tingido 

de vermelho e com as suas paredes caiadas de branco, torna-se, o elemento central da 

projeção do plano espiritual sobre o plano material, esta Arquitetura simples, desprovida de 

adornos e opulências, converte-se então, no abrigo dos deuses. 

Algo semelhante ocorre com a área externa onde se desenvolve a cerimônia, o chão 

em terra batida, a lua cheia e dourada que reflete a luz intensa do sol, bem como a atmosfera 

do ambiente, evoca a força de Obaluaê. O axé do “Velho”, também está presente na matéria 

dos utensílios usados no banquete, os objetos que compõem a “mesa” onde é servido o 

repasto, encontram-se saturados de axé, sendo este, introduzido pela prática do ritual. A 

esteira posta diretamente sobre o chão de terra batida, elemento fundamental de onde emana o 

poder de Omolu e, coberta com o pano branco e imaculado, revela o aspecto da terra 
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fertilizada e apaziguada. Esse conjunto depositado no solo e em seguida significado pela ação 

do ritual, confere sentido ao lugar e a essas materialidades.  

As panelas em cerâmica com formas arredondadas, e, ornadas com os ojás, aludem ao 

poder de concepção da terra, no seu interior, encontra-se a vida, simbolizada pelo alimento. O 

próprio ato de preparação das comidas do Olubajé se caracteriza como um ato litúrgico, 

elaborados na cozinha ritual do Terreiro, espaço considerado sagrado. Na cozinha dos 

“Orixás” é proibida a entrada de pessoas do sexo masculino, as panelas em cerâmica onde os 

alimentos são manipulados remetem aos caldeirões usados pelas Ajés (feiticeiras, símbolo 

genérico do poder feminino), que por sua forma arredondada, remetem ao ventre da mulher.   

Esses recipientes, não são preenchidos apenas com as materialidades dos alimentos, 

este vazio, é antes, preenchido com o axé produzido na cozinha ritual. Depositadas na “mesa” 

do Olubajé, as panelas em cerâmica contêm os alimentos, os grãos em abundância, resultado 

da germinação ocorrida no interior da terra umedecida pela chuva, junto com a ação dos raios 

solares que aquece o solo, revelando a regência da tríade familiar de Nanã, Obaluaê e 

Oxumarê sobre a agricultura. 

Da matéria dessas vasilhas surge o alimento sacralizado, colocado sobre a folha da 

mamona branca ou da embaúba, este invólucro sacralizado alimenta o homem, sacia a fome 

do corpo, mas também a fome da doença que consome a saúde, a orexia das mazelas, dos 

infortúnios e das energias desestabilizadoras da existência humana. O invólucro constituído 

pela folha da mamona e que contém os alimentos, possui na sua materialidade o axé da cura, 

sendo, portanto, um elemento terapêutico. Passado no corpo, esse conjunto material torna-se 

um receptáculo, que carrega em sua substância as energias deletérias que ameaçam a higidez 

da saúde humana.  

Uma vez reunido todos os invólucros de folhas de mamona utilizados no decorrer da 

cerimônia, bem como a esteira e as panelas de cerâmica que contêm as sobras do repasto, 

estes objetos, são armazenados dentro do quarto de Obaluaiê. Na edificação, esse conjunto de 

material perigoso e impregnado pela energia desestabilizadora, que foi recolhida pelo “Velho” 

durante a realização do ritual, é contido e por fim transformado. 
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No espaço do quarto de Obaluaiê ou quarto do santo, ocorre à transmutação, a energia 

nociva é absorvida para o interior da terra, Obaluaiê, Orixá que transita entre a dialética da 

vida e da morte, converte e transforma a doença em saúde, sendo esta, propagada pelo 

Terreiro através do seu axé de cura. 

Desse modo, através do ritual do Olubajé, a comunidade do Capivari produz e 

intensifica o axé do “Velho”. Este axé desenvolvido e propagado pela ação do ritual, é 

introduzido e incorporado nos objetos da cerimônia, na Arquitetura, no espaço e nos corpos 

dos indivíduos que participaram do ritual. Esta disseminação de axé atribui significado e 

sentidos a essas materialidades. 
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4.2 BOITÁ, O ENCONTRO DA “SERPENTE” E DO “VELHO” NO HUNTOLÓJI 

O Boitá é uma cerimônia de tradição do Candomblé Jeje Mahi e, talvez, o ritual mais 

importante dessa nação, sendo dedicada ao Vodum Bessem. “Este vodum é tratado como o 

“rei”, “príncipe”, ou “dono da nação mahi”, é a principal divindade da Família de Dan, termo 

genérico que em fongbe significa cobra ou serpente”, (PARÉS, 2007, p. 298). 

Bessem é equiparado ao orixá nagô Oxumarê e, além do aspecto ofídico, esse Vodum 

também está relacionado ao arco-íris. Vincula-se ainda à riqueza, aos movimentos, à 

continuidade, aos ciclos, sendo, portanto a força vital que propaga a dinâmica e a mobilidade 

no mundo.  

A cerimônia do Boitá tratada nesse trabalho, ocorreu no dia 29/01/2017, um domingo, 

no Humpâme Ayíono Huntóloji. Como dito anteriormente, o Boitá, é um ritual consagrado à 

Bessem. O Jeje Mahi Cachoeirano, tem como característica, o culto coletivo aos Voduns, não 

existindo cerimônias dedicadas a uma única divindade, com exceção de Bessem, que é o 

“dono da nação” e as cerimônias privadas da “fogueira de Sobô”, e o culto à Azirí Tobôssi, 

sendo que na “fogueira de Sobô”, não há sacrifícios votivos. Todas as outras divindades são 

cultuadas em conjunto no mês de janeiro. A decisão de estudar O Boitá se deu pelo papel 

fundamental que o Vodum Azansú desempenha nessa cerimônia, como veremos adiante. 

Contudo, antes de tratarmos diretamente do Boitá, é necessário descrever os rituais que o 

antecedem. 

O Candomblé Jeje Mahi apresenta algumas características que o diferem das outras 

nações do Candomblé. Uma delas diz respeito à organização do seu calendário litúrgico. 

Enquanto na maioria dos Terreiros os calendários estão estruturados numa série de festas, 

sendo cada uma delas dedicada a uma divindade em particular, no Jeje Mahi Cachoeirano, 

todas as divindades são celebradas em conjunto. O ápice dos ciclos de festas se dá no mês de 

janeiro, no caso do Huntolóji, nos últimos dois domingos deste mês. O Boitá é realizado 

sempre no último domingo, sendo a sequência de festas finalizada na primeira quarta-feira 

posterior ao último domingo de janeiro, com a cerimônia dedicada a Azirí Tobôssi. Isto 

reforça um pensamento popular do povo de santo que diz que “o Jeje toca pouco, mas quando 

toca é o mês inteiro”. 
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O ciclo de festas anuais é sempre iniciado com os rituais dedicados à tríade de 

guardiões do Jeje Mahi, sendo esta trindade formada pelos Voduns Aízan, Xoroquê e Lebá. 

Estes Voduns guardiões, encontram-se localizados na parte externa e frontal do terreno do 

Huntolóji, formando uma espécie de triângulo de proteção, (ver Planta. 14).  

 

Planta. 14. Tríade de guardiões na entrada do Huntolóji. 

 

Parés (2007, p. 337), destaca que o papel de Aízan, Lebá e Xoroquê como “entidades 

que vêm na frente” fica expresso, pelo menos, em três níveis: “1) No lugar de precedência que 

ocupam suas obrigações na ordem das festas; 2) Na cerimônia do zandró, em que seus cantos 

também antecedem àqueles dos demais Voduns; e 3) Na localização de seus assentos no 

espaço físico, ocupando a zona frontal da casa ou do Terreiro”. Esses Voduns também 

compõe a tríade de “mensageiros”, estabelecendo o canal de ligação entre os homens, os 

ancestrais e os Voduns. Tendo por finalidade, propiciar a abertura dos caminhos cósmicos e, a 

partir da sua mediação, veicular a evocação das divindades. 

Nos rituais do Jeje Mahi a primeira divindade a ser cultuada é Aízan. Contudo, no 

Huntolóji essa ordem foi alterada. Gaiaku Regina de Avimadje, atual líder da casa, explicou 

que essa alteração ocorreu a partir de um pedido da fundadora do Terreiro (Gaiaku Luiza) 
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feito aos Voduns. Após mais de vinte anos seguindo a tradição de se cultuar primeiro Aízan e, 

paralelamente solicitando a mudança ao “mundo espiritual”, a referida sacerdotisa obteve o 

aval das divindades para esta modificação. Essa alteração teve como principal finalidade 

aperfeiçoar a sequência de ritos internos e privados da casa, o que demonstra certa 

flexibilidade na organização do culto. Como explicado por Parés (2007): 

Cabe notar que a ordem, horários e duração das atividades rituais estão 
sujeitos ao ritmo de cada casa, e há uma relativa flexibilidade para mudar 
segundo as circunstâncias e as necessidades do momento. (PARÉS, 2007, p. 
334). 

No Huntolóji, o ciclo de festas é aberto com os cultos consecutivos a Xoroquê e Lebá, 

sendo estes, realizados na manhã do sábado que antecede o primeiro domingo de festas do 

Terreiro. Xoroquê está intimamente vinculado ao Vodum Bessem, sendo considerado o seu 

“soldado” e “guerreiro”. O ritual desse Vodum é feito pelos Ogãs da casa e se inicia com a 

limpeza do seu “assentamento” e, posteriormente, com o oferecimento de animais votivos e 

de oferendas alimentícias depositadas na representação material da divindade localizada na 

entrada do terreiro, (ver Planta. 15). 

 

     Planta. 15. Assentamento de Xoroquê na entrada do Huntolóji. 
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Ao término da cerimônia de Xoroquê, os Ogãs dão início ao ritual do vodum Lebá, 

que tem o seu “assento” situado na porção esquerda da entrada do terreiro, aos pés de um 

imponente jenipapeiro, (ver Planta. 16). Assim como o de Xoroquê, o ritual de Lebá consiste 

no oferecimento de animais e comidas votivas, além de outros elementos como obí, azeite de 

dendê, mel, aguardente, etc. Lebá é equiparado ao Orixá Nagô Exu e, como este, ele é 

“despachado” (atendido) para que fique o tempo todo presente, protegendo e afastando do 

Terreiro qualquer entidade espiritual perturbadora, que coloque em risco o equilíbrio 

energético da casa de santo. 

Ao lado do assentamento de Lebá está a representação material de Exu Tirírí, sendo 

também oferecidas a ele as mesmas oferendas destinadas a Lebá. Uma vez concluído esse 

ritual, os Ogãs do Terreiro dão sequência às cerimônias de imolação dos animais votivos e de 

preparação das oferendas alimentícias destinadas aos demais “Exus” da casa, cujos 

“assentamentos” encontram-se situados no interior da Casa de Exu, (ver. Planta. 16). 

Finalizada essa etapa, que pode durar toda a manhã e mesmo se estender até o início da tarde, 

ocorre, porém, um intervalo nos atos litúrgicos, antes das obrigações de Aízan. 

 

  Planta. 16. Assentamento de Lebá e Tirírí, e Casa de Exu. 
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Nesse interim, são desenvolvidas outras atividades que não possuem um cunho 

estritamente religioso, mas que estão relacionadas com a “logística sacra” do Terreiro. São 

realizadas a manutenção e a limpeza dos espaços físicos, a divisão das tarefas entre os 

membros da comunidade, bem como a verificação dos elementos e materiais que serão 

utilizados nas cerimônias litúrgicas. Essas funções são distribuídas de acordo com o gênero, 

grau hierárquico e tempo iniciático.  

Ao cair da tarde do sábado, os membros do Terreiro começam a se preparar para o 

culto a Aízan, sendo este realizado entre as 17:00hs e 18:00hs quando o ocaso se faz presente. 

Aízan é um Vodum ligado à morte e aos ancestrais e, no Huntolóji, seu assentamento 

encontra-se na parte externa, quase em frente ao barracão, (ver Planta. 17), embora a uma 

considerável distância deste. A sua representação material consiste em um montículo de terra 

circundado por uma mureta circular em pedra, tendo no centro um cacto de tamanho 

considerável. Em volta deste vegetal é posto um grande pano branco. 

 

 

Planta. 17. Assentamento de Aízan. 
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Aízan é estreitamente vinculado ao elemento terra e, segundo Parés (2007, p. 338), “de 

fato, ayi, ou àí, a raiz do seu nome, em fongbe significa terra ou chão”. Ayízan é então 

“esteira da terra”, a “crosta terrestre”. Verger (1981) entende que esse Vodum “é uma espécie 

de ancestral” 79 identificado com a terra. O ritual a ele relacionado tem início com a limpeza 

do assentamento e, em seguida, todos os membros da comunidade vestidos rigorosamente de 

branco se posicionam em frente à representação material da divindade, com a Gaiku na 

vanguarda, seguida pelos Ogãs e membros “mais velhos” do Terreiro, (ver Planta. 18). 

 

 

Planta. 18. Reunião da comunidade-terreiro em frente ao assentamento de Aízan. 

 

Depois da limpeza ritual, um Ogã encarregado da cerimônia acende uma vela e, em 

seguida, a Gaiaku procede à consulta oracular, solicitando aos ancestrais, por intermédio de 

Aízan, que abençoem o ciclo de festas, rituais e cerimônias a serem realizados no Terreiro. Ao 

término do ato divinatório, os animais votivos a serem oferecidos ao Vodum são passados nos 

corpos dos membros da comunidade. Esse ato, objetiva equilibrar as energias daqueles que 

participam da cerimônia. 

Após essa cerimônia, o Ogã dá início aos sacrifícios votivos dos animais e, nesse 

momento, são entoadas as cantigas destinadas a Aízan. Todos os participantes batem palmas e 

                                                 
79 Parés (2007, p. 338) explica que considerar a terra uma “espécie de ancestral” responde à combinação de duas 
idéias associadas e recorrentes em várias partes da África Ocidental. A primeira é a crença de que os ancestrais 
míticos fundadores da coletividade familiar (hennu) – os chamados tohwíyo no Benim – surgiram ou nasceram 
da terra. Herskovits comenta que, às vezes, se considera que o tohwíyo tem por progenitor sobrenatural Aizan. A 
segunda é a crença de que a terra é a moradia dos ancestrais defuntos, já que é na terra que eles são sepultados e 
nela se realizam suas oferendas. 
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respondem aos cânticos. Depois da imolação dos animais, são “arriadas”, no assento do 

Vodum, as oferendas alimentícias, compostas por diversos grãos, encerrando-se, portanto, a 

etapa de sacrifícios. Ao término do corte, todos se dirigem para o abassá (barracão) em fila 

indiana, tendo à frente as Equedes 80 que levam nas mãos os animais oferecidos a Aízan, (ver 

Planta. 19). No interior do abassá, o cortejo dá três voltas no recinto segurando os bichos 

imolados e, concluída a terceira volta, o grupo se retira do barracão pela mesma porta de 

acesso, levando as oferendas para serem devidamente limpas e preparadas (ver Planta. 20).  

 

 

Planta. 19. Ao término do corte de Aízan todos se dirigem para o abassá.  

 

Planta. 20. Após o terceiro giro no abassá com os bichos oferecidos a Aízan as Equedes se 

retiram.  

                                                 
80 Título honorífico feminino. São mulheres que possuem importância fundamental dentro do culto, tendo como 
principal função zelar pelas divindades quando estas se encontram manifestadas em suas vodunsi. Título 
equiparável ao de Ogã (cargo masculino). 
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 Depois de cozidos, os bichos oferecidos a Aízan são “arriados” em seu assentamento, 

concluindo-se a cerimônia. Há então outro intervalo e, nesta pausa, as pessoas tomam banho, 

trocam as roupas brancas usadas no ritual de Aízan por roupas coloridas, se alimentam e 

preparam-se para o ritual do Zandró.  

 

 4.2.1 O Zandró, a vigília dos voduns 

O zandró é a obrigação jeje que abre o ciclo de toques no barracão. Zandró é 
um nome fon composto do termo zan (noite), que designa a velada ou vigília 
noturna antes de uma cerimônia religiosa. (PARÉS, 2007, p. 340). 

O ritual do Zandró observado no Terreiro do Huntolóji foi realizado no dia 28/01/2017 

e teve início entre as 21:00hs e 22:00hs do sábado que antecedeu o último domingo de festa, 

quando se realiza o Boitá. Este ritual consiste na convocação, no convite ou invocação dos 

Voduns e esta solicitação é feita através de rezas, cantos litúrgicos, toques percussivos e 

danças. A principal finalidade do Zandró é comunicar aos Voduns as liturgias que serão 

realizadas no dia seguinte. Essa cerimônia é repetida várias vezes durante o ciclo de festas, 

sempre precedendo os rituais e festas mais importantes do Terreiro. É realizada sempre à noite 

e nunca deve terminar no mesmo dia em que é iniciada, ou seja, a cerimônia do Zandró tem 

início no sábado à noite e só termina na madrugada de domingo, completando a vigília 

dedicada aos Voduns. 

Estando todos prontos, o ritual é iniciado com o toque da avania (avamunha). As 

vodunsis (filhas de santo) adentram o abassá dançando em fila, (ver Planta. 21), trazendo nas 

mãos pratos que contêm comidas votivas, quais sejam: obí, ataré (pimenta da costa), feijão 

preto, burúburú (pipoca), milho branco, etc. Além desses pratos, vê-se uma quartinha de 

cerâmica que contêm água lustral, uma garrafa de bebida (no caso estudado tratava-se de 

vinho branco) e um castiçal com uma vela branca.  
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Planta. 21. Entrada com as comidas no abassá para o início do Zandró. 

 

 Esse cortejo segue pelo abassá girando em círculos e, após o terceiro giro, as 

vodunsis param e os pratos com as comidas votivas, a quartinha de cerâmica, o vinho branco e 

o castiçal com a vela são depositados diretamente sobre o chão de terra batida do recinto em 

frente aos atabaques. Depois de depositar as comidas votivas no chão, as vodunsis se 

ajoelham em linha diante dos atabaques e dos huntós (tocadores), (Ver Planta. 22). 

 

 

Planta. 22. Comidas “arriadas” em frente aos atabaques, e as vodunsis ajoelhadas 
em fila. 
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 Em seguida, a Gaiaku anuncia o motivo do Zandró especificando a sua finalidade. O 

Ogã mais velho da casa acende a vela e inicia a consulta oracular através do jogo de obí. 

Realiza-se enumerando os principais Voduns da casa, ao mesmo tempo em que são feitas 

oblações às divindades. Após a resposta favorável dos deuses, dá-se continuidade à cerimônia. 

Executa-se então a obrigação de “dar comida aos instrumentos percussivos” como o Gã 

(campânula de metal que faz a marcação dos toques) e os três atabaques. O Ogã introduz 

pequenas porções das comidas votivas e das bebidas depositadas sobre o solo, no interior da 

campânula de metal do Gã e nas extremidades superiores e frontais dos atabaques. Essa parte 

da cerimônia é realizada em silêncio, sem toques ou cânticos. 

Depois de “alimentar” os instrumentos percussivos, o Ogã que dirige essa parte do 

ritual, reparte o obí utilizado na consulta oracular em pequenas partes, que são divididas entre 

os participantes por ordem hierárquica, bem como os grãos de pimenta da costa e a água da 

quartinha, começando pela Gaiaku e terminando pelo participante mais novo (em idade 

iniciática). O silêncio é interrompido pelos pedidos de bênçãos que partem das vodunsis. 

Concluída essa etapa e após um curto intervalo, as vodunsis surgem novamente no 

abassá carregando esteiras de palha, que são estendidas no chão. Sentadas nas esteiras, cada 

vodunsi carrega nas mãos uma pequena cabaça revestida e ornada por miçangas, espécie de 

pequenos xequerés, chamados de gó, instrumentos que são percutidos por elas durante o 

Zandró acompanhando o ritmo dos atabaques e a marcação do Gã, (Ver Planta. 23). 

 
Planta. 23. Início do Zandró. 
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De acordo com Gaiaku Regina de Avimadje, o Zandró se inicia com quatro cantigas de 

abertura, durante as quais, é proibida a dança. Todos permanecem sentados e respondem às 

louvações através do sistema solo-coro. Após a sequência de músicas que constituem a 

abertura do Zandró, são entoados cânticos ao Vodum Aízan, momento em que as vodunsis 

dançam de joelhos em frente aos atabaques. Esse ato consiste na reverência aos ancestrais e 

todos, genuflexos sobre a terra, expressam seu respeito aos antepassados.  

Ao término das louvações a Aízan, as vodunsis retornam às esteiras e, então, têm 

início os cânticos aos guardiões da casa, Lebá e Xoroquê. Durante essa parte da cerimônia, as 

vodunsis não dançam e ninguém pode sair do salão até que, em dado momento, uma Equede 

com um recipiente contendo água lustral joga, por três vezes, na área externa em frente à 

porta de entrada do abassá, e deixa um pouco desse líquido sobre a terra.  

Após essas duas sequências de cânticos que compõem a abertura do Zandró e 

correspondem à saudação aos ancestrais e aos guardiões da casa, começam as louvações aos 

voduns. Gaiaku Regina elucida que a maioria das músicas que constituem essa parte do ritual 

são direcionadas à Azirí Tobôssi, Vodum feminino das águas. A partir daí, é iniciada uma 

série de louvações compostas por músicas e coreografias, que podem ser executadas 

individualmente ou em grupo, durante as quais as vodunsis dançam para cada divindade 

louvada.  

Concluída essa etapa, é entoado um cântico específico por meio do qual se pede 

“licença” (permissão) aos Voduns para iniciar o dorozan. Gaiaku Regina esclarece que o 

dorozan equipara-se ao xirê dos candomblés nagôs, quando são louvados os Voduns do Jêje e 

os Orixás oriundos dessa tradição. Parés (2007, p. 343), destaca que “nos terreiros jejes, 

algumas pessoas chamam esse segmento ritual de nagô-vodum”.  

No dorozan, cada Vodum ou Orixá é louvado com um número específico de cânticos. 

No Jeje-Mahi Cachoeirano, essa sequência inicia-se com o Orixá Ogum e é finalizada com o 

Vodum Bessem. Essa ordem de louvações das divindades é algo que caracteriza os 

Candomblés de liturgia Jeje Mahi, já que a última divindade a ser louvada é Bessem, o “dono 

da nação”, e não Oxalá como ocorre nos xirês Ketu-Nagô.  

Durante o dorozan, as vodunsis dançam sozinhas ou em grupos, contudo, a coreografia 

executada não apresenta o sentido circular como nos outros Candomblés. Tem um 

desenvolvimento “triangular”, de modo que as vodunsis iniciam a dança de frente para os 
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atabaques, mas, em seguida, se deslocam para a porta de entrada do abassá e, depois, se 

movem da porta para o extremo oposto do salão onde se encontra a Gaiaku. Desse ponto em 

diante se deslocam novamente para a frente dos atabaques, encerrando o movimento (Ver 

Planta. 24). 

 

 

Planta. 24. Segmento triangular na dança das vodunsis. 

 

Tendo sido reverenciadas todas as divindades no dorozan, a cerimônia adentra a parte 

do mundubi. Gaiaku Regina esclarece que as músicas de abertura do Zandró, bem como as 

reverências a Aízan, Lebá, Xoroquê, e as louvações a Azirí Tobôssi, são “partes” do Jeje 

Mahi. O dorozan é a parte “nagô-vodun” do ritual, quando se agregam os Voduns Jejes e os 

Orixás Nagôs, o que é evidenciado no cântico de licença (permissão) que o antecede. Esse 

pedido de assentimento é dirigido aos Voduns, de modo que essas divindades permitam que 

os membros do Terreiro louvem os deuses pertencentes à nação nagô. 

Contudo, o encerramento do Zandró deve ser feito dentro da “raiz” Jeje Mahi e, por isso, 

após o dorozan, inicia-se o mundubi, que é um conjunto de músicas, cantigas, danças e 

louvações próprias dessa nação. Ou seja, o Zandró é iniciado dentro da liturgia da nação Jeje, 
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em dado momento adentra a nação Nagô-Vodum e é encerrado novamente na liturgia Jeje. 

Segundo Gaiaku Regina, “o mundubi é uma conversa, um diálogo com os Voduns”.  

O mundubi é encerrado já na madrugada de domingo, por volta de 01:00h da manhã, e, 

após o seu encerramento, canta-se para Ezin (divindade Jêje de caráter infantil, associada a 

uma criança). O Zandró é encerrado com o canto kôkorokô, que faz alusão ao canto do galo, o 

primeiro canto que é ouvido na madrugada e que anuncia o amanhecer. É nesse momento que 

os Voduns se manifestam nos corpos das vodunsis, e permanecerão presentes até o término 

das celebrações realizadas no domingo à noite. Os Voduns são recolhidos para dentro do 

sabají, onde ficarão até o início do Boitá, (Ver Planta. 25). 

 

 

Planta. 25. Encerramento do Zandró, recolhimento dos voduns no sabají. 
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4.2.2 O Boitá 

No domingo do Boitá não ocorrem sacrifícios votivos, pois as imolações para os 

Voduns acontecem sempre na manhã do primeiro domingo de festa. O termo Boitá além de 

denominar a cerimônia ao Vodum Bessem, diz respeito, ao preparo de um conjunto de 

oferendas que são organizadas durante toda a manhã de domingo. Estas oferendas são 

preparadas no pejí e devem ser dirigidas somente pelas mulheres mais velhas do Terreiro, já 

que se trata de um ritual extremamente secreto, no qual um número reduzido de pessoas tem 

participação. Todas essas oferendas são reunidas em um grande fardo, sendo este o principal 

elemento material da cerimônia. Parés (2007, p. 347), diz que “o termo boitá poderia ser uma 

corruptela de gbota, parte de uma expressão utilizada nos cultos voduns do Benin (gbota 

gbigba) para designar uma obrigação envolvendo oferendas aos ancestrais”. 

Enquanto o Boitá está sendo preparado pela cúpula sacerdotal feminina do Jeje Mahi, 

os demais membros do Terreiro executam tarefas diversas como o preparo dos alimentos a 

serem oferecidos aos convidados durante a noite, a arrumação e a decoração do abassá, que 

no Jeje, é sempre sóbria e austera, frequentemente composta por palmas de dendezeiro e 

folhas de pêregum (nativo). No meio da tarde, os Ogãs ornam os atinsás com os ojás e alguns 

filhos de santo da casa aplicam no chão de terra batida do abassá uma camada fluida de 

estrume de boi, (ver Figs. 52 e 53). 

 

Fig. 52. Piso do abassá sendo “encerado” com estrume de boi. Foto: Denis Matos/ 
Janeiro de 2017. 
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Fig. 53. Piso do abassá sendo “encerado” com estrume de boi. Foto: Denis Matos/ 
Janeiro de 2017. 

 

Por volta das 15:00hs, os membros da comunidade-terreiro começam a se preparar 

para o início da cerimônia. Todos devem estar rigorosamente vestidos de branco e os Ogãs da 

casa, além de usarem roupas brancas, trajam também uma espécie de avental, também branco,  

longo até a altura dos pés descalços. A cerimônia é iniciada às 16:00hs, o Boitá é envolto em 

um pano branco e ornado com o zan (mariô) e angélicas. O fardo que o contém sai de dentro 

do pejí, passa pelo sabají, pelo abassá e vai para a parte externa do Terreiro, aonde é 

carregado na cabeça e conduzido por Ogum manifestado em uma vodunsi. 

Na parte externa do Terreiro é formado um cortejo, tendo à frente quatro Ogãs da casa 

que levam oferendas nas mãos. O primeiro leva um alguidar cheio de amassi 81 e na outra 

mão um ramo de ervas. Na medida em que o cortejo avança, ele vai aspergindo o amassi pelo 

caminho e os outros três, que levam alguidares contendo farofas amarela e branca, e burúburú 

(pipocas), repetem o ato do primeiro, lançando sobre o solo, em pequenas porções essas 

oferendas à medida que a procissão avança. Assim disse Gaiaku Regina, que esse ato consiste 

na “limpeza do caminho para o cortejo”. Os demais Ogãs levam um tamborete de madeira e 

os atabaques, que vão sendo percutidos durante todo o cortejo. 

 

                                                 
81 Mistura do sumo de ervas litúrgicas e água lustral. 
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Atrás dos Ogãs vem a Gaiaku, seguida de Ogum, que carrega o Boitá, acompanhado 

de outras sacerdotisas e das Equedes. Depois deles, vêm os demais Voduns manifestados nas 

suas vodunsis, que estavam “recolhidos” desde a madrugada do Zandró. Azansú, Bessem, 

Sobô, Lôko, dentre outros, estão vestidos de branco e acompanhados de outras Equedes, que 

zelam por essas divindades durante o cortejo. 

Na área externa, o cortejo percorre todos os atinsás (árvores sagradas) existentes no 

sítio, começando pelo de Ogum. Em cada árvore sagrada, são dadas três voltas e lançadas 

sobre o solo, a cada volta, uma pequena quantidade das comidas levadas pelos Ogãns. 

Concluída a terceira volta no atinsá de Ogum, o cortejo parte para a árvore sagrada do Vodum 

Agué e, assim sucessivamente, nas de Badé, Odé, Bessem, Oyá, Azansú, Averekête, Lôko e 

Avimadje, (ver Planta. 26).  

 

 

Planta. 26. Cortejo do Boitá nos atinsás do terreiro. 

 

 

 



155 

                                   
 

Após percorrer o último atinsá, o cortejo se dirige para o Danbê. (ver Planta. 27). 

 

 

 

Planta. 27. Após o último atinsá o cortejo se dirige para o Danbê. 

 

O Danbê consiste no assentamento de Dan (serpente), cuja representação material é 

um elemento característico dos Terreiros de tradição Jeje Mahi. Trata-se de um montículo de 

terra, com aproximadamente 70cm de altura, cuja superfície é revestida com fragmentos de 

louça de cores diversas. No topo do outeiro, encontra-se depositada uma panela de barro. Na 

base desse pequeno monte, há uma peça forjada em ferro, constituída por uma lança de 

aproximadamente 40cm de comprimento, cravada na terra, no sentido vertical e transpassada 

por duas serpentes, também em ferro, que se cruzam, (ver Fig. 54). 
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Fig. 54. Danbê. Foto: Denis Matos/ Julho de 2016. 

 

 No Danbê, o cortejo para e o fardo do Boitá é retirado da cabeça de Ogum e colocado 

em cima do tamborete de madeira levado por um Ogã. É então apresentado a Bessem e 

colocado em frente à representação material do Vodum. Nesse momento, são entoadas 

cantigas para Bessem e, ao ritmo do mundubi, todos os Voduns dançam em volta do Danbê. 

Após esse ato, o Boitá é retirado do tamborete de madeira e novamente colocado sobre a 

cabeça de Ogum.  

Saindo do Danbê, o cortejo segue para a Casa de Azansú, (ver Planta. 28). Em frente à 

porta da Casa do “Velho”, a comitiva para e o Boitá é, mais uma vez, retirado da cabeça de 

Ogum e apresentado ao Vodum da terra. Novamente são entoados cânticos ao som do 

mundubi, as divindades dançam em frente à casa de taipa. Ao término das louvações, o Boitá 

é suspenso e colocado novamente na cabeça de Ogum. O amassi e as oferendas que estavam 

nas mãos dos Ogãs são “despachadas” (lançadas) em frente à Casa do “Velho”, não podendo 

sobrar nenhuma comida nos pratos, pois tudo deve ser entregue à terra. 
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Planta. 28. Do Danbê o cortejo se dirige para a Casa de Azansú.  

 

Observamos que há uma relação direta entre o Danbê e a Casa de Azansú, (ver Fig. 

55). Gaiaku Regina explica que “apesar do Boitá ser uma cerimônia dedicada a Bessem, 

quem determina o “caminho” do Boitá é Azansú”. Ou seja, o destino das materialidades 

rituais impregnadas de axé que compõem o fardo sagrado do Boitá, é tarefa de Azansú, pois 

esse Vodum irá transformar o axé dessas oferendas em benesses para a comunidade-terreiro. 

Bessem, “transfere” para Azansú a responsabilidade do axé existente no Boitá, assim, a 

“Serpente” encontra o “Velho”.  

Após essa etapa em frente à Casa do “Velho”, o cortejo segue direto para o abassá 

(ver Planta. 29), pois o Boitá não pode ficar no exterior à noite e deve ser recolhido antes do 

pôr-do-sol. Lá chegando, o fardo é “arridado” no centro do espaço, (ver Planta. 30) e, 

colocado em cima do tamborete de madeira. Nesse momento, são entoadas músicas para o 

Vodum Bessem e todas as divindades dançam homenageando-o. Terminadas as louvações, o 

Boitá é levado para dentro do pejí, (Ver Planta. 31). 
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Fig. 55. Relação do Danbê e a Casa de Azansú no espaço do terreiro. 
Foto: Denis Matos/ Julho de 2016. 
 
 
 

 
 
Planta. 29. Retorno do cortejo do Boitá para o abassá.  
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Planta. 30. Ao retornar da Casa de Azansú o Boitá é “arriado” no centro do abassá, onde os 
voduns dançam em homenagem a Bessem. 
 
 

  

 

Planta. 31. O Boitá sendo levado de volta para o pejí. 

 

 



160 

                                   
 

De volta ao pejí, o Boitá permanecerá selado neste espaço durante três dias. Junto com 

ele, os Voduns são recolhidos, pois ainda voltarão para “tomar Rum”, desta vez com seus 

trajes de festas, com as suas roupas coloridas e suas respectivas insígnias. Há um intervalo 

entre o final da cerimônia do Boitá e o início da festa pública. Por volta das 20:00hs, os 

Voduns retornam ao abassá onde cada divindade será louvada e contará a sua história através 

das suas coreografias e dos seus atos. O último Vodum a ser reverenciado é Bessem e, em 

seguida, toca-se a avania (avamunha). Neste momento, todos os Voduns dançam juntos, se 

despedem dos presentes e são recolhidos para o sabají. Assim é encerrado o ciclo de festas 

públicas no Terreiro do Huntolóji. Na primeira quarta-feira após o Boitá, é realizada a 

cerimônia de Azirí Tobôssi, mas esta possui caráter privativo e, participam apenas os 

membros do Terreiro. 

Diferentemente do ritual do Olubajé, durante a observação da cerimônia do Boitá, não 

foi possível identificar o caráter dos elementos materiais que constituem o fardo sagrado. 

Como é próprio da nação Jeje Mahi, conhecida por ser uma nação fechada e bastante 

reservada, e por isso mantém os seus segredos guardados a “sete chaves”, os objetos materiais 

impregnados de axé encontravam-se ocultos e encerrados no interior do fardo do Boitá. 

Tal como as panelas em cerâmica do Olubajé, a carga do Boitá tem o seu conteúdo 

preenchido não somente pela concretude dos elementos materiais, mas pelo axé dos Voduns 

introjetados nesses objetos através dos rituais realizados como, por exemplo, o Zandró, e 

pelas oblações efetuadas pela manhã, durante o “preparo” do conjunto material que constitui o 

Boitá. O volume do Boitá contém em si, todo o conjunto de elementos materiais que foi alvo 

de culto durante as práticas dos rituais. Por reunir toda essa conjuntura de objetos saturados de 

axé, o fardo do Boitá pode ser compreendido como um continente que possui um conteúdo 

formado por um aglutinado de matérias sacralizadas, o que o transforma em um recipiente 

possuidor de um axé poderoso. 

Este receptáculo sagrado e itinerante propaga o axé dos Voduns pelo espaço físico do 

Terreiro, durante o cortejo que percorre os atinsás, a cada circulação em torno dessas árvores, 

o ritual do Boitá atribui valor e significado às materialidades dos atinsás. Situação análoga 

ocorre quando o cortejo se desloca para o Danbê, nesse ato, o Boitá concebe o lugar e 

qualifica a matéria do Danbê como algo sagrado e possuidor de um valor único, ou seja, o 

outeiro embrechado de pedaços de louça, é na verdade o próprio Vodum serpente. 
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O mesmo decorre quando o cortejo se desloca para a Casa de Azansú, depositado em 

frente à Casa do “Velho” e apresentado ao Vodum da terra, o ritual confere valor à 

Arquitetura. As oferendas lançadas diretamente sobre o solo e em frente à referida edificação, 

sinalizam que a casa evoca a presença de Azansú. O fardo do Boitá parece conter as 

solicitações e as súplicas dos seres humanos aos Voduns, pedidos de renovação e placidez 

para a comunidade do Huntolóji. 

Sendo assim, podemos entender que o ritual qualifica os elementos materiais dos 

Terreiros de Candomblé, a prática do rito introjeta, desperta e potencializa o axé. Mantendo a 

matéria viva, impregnada e saturada por uma energia dinâmica, realizadora e sagrada. O ritual 

viabiliza o processo de fluxo de axé, sendo este compartilhado e disseminado por todos os 

elementos materiais que tomam parte na cerimônia, atribuindo valores a essas materialidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





162 

                                   
 

4.3 A MATÉRIA E O RITUAL 

Após a observação das cerimônias descritas, compreendemos que os rituais articulam, 

relacionam e vinculam as materialidades dos objetos sacros, das Arquiteturas, dos corpos 

humanos e do axé das divindades, reafirmando o Terreiro como espaço sacralizado e 

atribuindo sentido e significado aos elementos materiais. As comunidades do Capivari e do 

Huntolóji, através das suas práticas rituais, apreendem esse espaço sacralizado e tudo aquilo 

que nele existe, como componentes indissociáveis da produção e do fluxo de axé dos seus 

Terreiros. 

Na visão do Candomblé, uma das principais funções dos rituais é a sacralização dos 

objetos de culto, ou seja, torna-los possuidores do axé das divindades. É por meio da atividade 

ritual, que o axé é liberado, canalizado e fixado temporariamente, e na sequencia transmitido a 

todos os seres e objetos consagrando-os. Todos os utensílios rituais presentes no Terreiro, 

desde os mais complexos como os assentamentos das divindades ou os que são usados da 

forma mais comum no decorrer da ação ritual, como uma faca utilizada nos sacrifícios 

votivos, devem ser consagrados, isto é, ser portadores de axé. 

O caráter sagrado é somente conferido por meio do rito.  É o axé introjetado ou 

potencializado pelo ritual, que permite aos itens sacros atuar e assumir seus plenos 

significados, a ação desenvolvida nos ritos confere sentido a essas materialidades tornando-as 

vivas e animadas. Estando imbuídos dessa força mística, os objetos, atuam como dínamos 

indutores de atividade que configuram e exortam a prática ritual, evidenciando que esses 

objetos sacralizados são possuidores de agência, tornando-se capazes de interagir com os 

seres humanos. Contudo, atuam apenas quando inseridos dentro de um contexto, que envolve 

o território, os seres humanos, a Arquitetura e o espaço, estando todos animados pela força do 

axé, energia que propicia a renovação. 

O Olubajé e o Boitá configuram-se como cerimônias de renovação. Já falamos que as 

matérias utilizadas para a obtenção, formação e manipulação do axé, devem, em dado 

momento, ser devolvidas à natureza, efetivando os ciclos de axé, sobretudo, o ciclo de 

restituição. Contudo, observamos que algumas matérias estão sujeitas ao ciclo de restituição 

de forma imediata, como as materialidades que compõem o banquete do Olubajé e o fardo do 

Boitá. 
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Esse ciclo o qual essas matérias estão sujeitas, é corroborado pelas etapas dos rituais. 

Primeiramente, os elementos materiais são preparados, produzidos ou confeccionados em 

ambientes restritos e secretos, e de uso exclusivo dos altos sacerdotes do Terreiro. Após essa 

etapa, nesses mesmos ambientes, esses objetos são apresentados às divindades, sendo 

colocadas sobre o solo e em frente aos seus assentamentos, ou, como dito na linguagem dos 

Terreiros “arriados aos pés do santo”. Neste momento, são oferecidos cânticos, rezas e 

citações de fórmulas mágico-religiosas aos deuses, sendo o axé então despertado, impregnado 

e potencializado nessas matérias. 

Depois, estando devidamente saturados de axé, esses elementos são levados aos 

ambientes públicos, onde estão as pessoas, que interagem com esses objetos sacralizados por 

meio de mais uma etapa do ritual. Assim, os artefatos impregnados de axé, disseminam essa 

energia entre os participantes do culto, ao mesmo tempo em que recolhem os seus pedidos, 

súplicas e agradecimentos aos deuses, propiciando a interação e a comunicação entre os dois 

níveis de existência, os mundos material e espiritual. Nesse contexto, observamos que em 

dado momento do ritual, sujeito e objeto interpenetram-se, ou seja, a dicotomia existente entre 

eles é dissolvida, estabelecendo entre ambos uma “proximidade”, de tal maneira que a 

presença de um e de outro no espaço sacralizado (ou no mundo), torna-se fundamental para a 

produção e disseminação do axé. 

Ao término dessa etapa, os elementos do banquete do Olubajé e do fardo do Boitá, 

retornam para os recintos secretos de onde surgiram. Selados nesses ambientes, esses objetos 

impregnados de energia ficam em “repouso”, depositados mais uma vez aos pés do santo, a 

energia compartilhada entre homens e deuses é processada e transformada. Após esse período 

de “repouso”, que pode durar de um a três dias, esses objetos são ritualmente devolvidos à 

natureza, efetivando o ciclo de restituição, sendo então, consumados os rituais e os axés dos 

Terreiros renovados. Os elementos materiais do Olubajé e do Boitá saturados de energia e, 

uma vez restituídos à natureza, sendo dissolvidos e reintegrados à massa genérica, têm os seus 

axés convertidos em benefícios para as comunidades dos Terreiros.  

[...] os mais antigos diziam, que tudo o que se bota em cima da terra ela nos 
devolve, ela só devolve aquilo que botamos em cima dela, se botamos coisas 
boas, ela nos dá coisas boas, se botamos coisas ruins, ela só vai nos dar 
coisas ruins82. 

                                                 
82 Depoimento do Babalorixá Nino de Oxumarê a Denis Alex Barboza de Matos, em 03/09/2017, São Félix/BA. 
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Essas materialidades “tocadas” pelo ciclo da restituição são substituídas por outras no 

ano seguinte, quando as comunidades de Terreiro realizarão os mesmos rituais, serão outros 

objetos, mas com características idênticas aos anteriores, mas que abrigarão o mesmo axé.  

Contudo, observamos nas cerimônias estudadas, que existem objetos ou elementos 

sacros, que possuem agência e participam ativamente dos rituais descritos, estando também 

sujeitos aos ciclos de axé, mas que não são restituídos de forma imediata à natureza, não 

podendo, portanto, serem substituídos de forma deliberada. Sendo eles, portanto, a cajazeira 

do Capivari, os atinsás do Huntóloji e os assentamentos dos Orixás e Voduns. 

O que evidencia que no Candomblé, existem matérias que participam da produção e 

potencialização do axé, e que possuem uma permanência considerável, embora não estejam 

desprovidas de mutabilidade. Esses objetos participam do fluxo de axé e estão sujeitos aos 

ciclos de restituição, mas, de uma forma distinta aos objetos sacros que constituem o banquete 

do Olubajé e o volume do Boitá. Esses elementos parecem constituir outra categoria de 

matéria na cosmovisão do Candomblé, sendo este assunto, tratado no próximo capítulo desta 

dissertação. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Capítulo V  

As relíquias do “Velho”:  

A matéria e o símbolo 
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5 AS RELÍQUIAS DO “VELHO”: A MATÉRIA E O SÍMBOLO 

5.1 O SÍMBOLO NA DIMENSÃO RELIGIOSA 

 Neste capítulo, tenciona-se investigar as materialidades presentes nos Terreiros do 

ponto de vista simbólico a partir dos objetos rituais, elementos naturais, templos e outras 

representações materiais vinculadas aos cultos de Obaluaê e Azansú. 

 Objetiva-se também, analisar as relações e os processos culturais que dão origem aos 

sistemas que atribuem sentidos e significados às materialidades. No caso estudado, esses 

signos estão estruturados no contexto religioso do Candomblé. Alphonse Dupront (1986, p. 

86) declara que:  

[...] a religião, embora seja uma visão parcial da sociedade humana, é uma 
das que mais traduz o caráter de determinada sociedade, sendo a atividade 
religiosa, quer como ato individual ou coletivo, elemento tradutor dos 
estágios sociais, culturais, políticos, etc. de um determinado grupo, operando 
no campo da fé intrinsecamente ligada à vida humana, concreta e real, com 
uma leitura do universo que implica em participação coletiva de aspectos 
cósmicos, (DUPRONT, 1986, p. 86). 

Por sua vez, Clifford Geertz (1989, p. 104-105) define religião como:  

Um sistema de símbolos que atua para estabelecer poderosas, penetrantes e 
duradouras disposições e motivações nos homens através da formulação de 
conceitos de uma ordem de existência geral e, vestindo essas concepções 
com tal aura de fatualidade que as disposições e motivações parecem 
singularmente realistas, (GEERTZ, 1989, p. 104-105). 

Este autor elucida também que a religião se estrutura na relação entre ethos e visão de 

mundo, sendo o ethos o conjunto dos elementos valorativos e visão de mundo os aspectos 

cognitivos e existenciais. 

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. A visão de mundo que esse povo 
tem é o quadro que elabora das coisas como elas são na simples realidade, 
seu conceito de natureza, de si mesmo, da sociedade, (GEERTZ, 1989, p. 
143-144, grifo nosso).  

A profusão de significados e de condutas morais existentes na religião estão 

armazenadas nos símbolos. Sendo os mesmos religiosos reúnem em si o ethos e a visão de 

mundo, corporificando e materializando a profunda integração entre o existencial e o 
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normativo que está presente nas religiões. Os símbolos religiosos significados e dramatizados 

nos rituais, e narrados nos mitos resumem, de alguma forma, pelo menos para aqueles que 

estabelecem uma sintonia com eles, tudo o que se conhece sobre o mundo, bem como a 

qualidade de vida emocional que ele suporta, e sobre a maneira como deve comporta-se quem 

está nele. 

Para Geertz (1989, p. 105), o símbolo pode ser “usado para qualquer objeto, ato, 

acontecimento, qualidade ou relação que serve como vínculo a uma concepção”, e, ainda de 

acordo com este autor, a concepção é o “significado” do símbolo. 

O símbolo é sempre algo dotado de obscuridade quando surge diante de nós pela 

primeira vez, pois possui um aspecto “inconsciente” mais amplo que nunca é precisamente 

definido ou inteiramente explicado. Eliade (1991, p. 7) explica que “o símbolo, o mito e a 

imagem pertencem à substância da vida espiritual, que podem ser camuflados, mutilados, 

degradados, mas nunca extirpados”. Desse modo, o símbolo é o próprio pensamento de onde 

provém o objeto, e, ao seu lado, há sempre um instrumento, um sentido e um conceito. É a 

partir do pensamento e da perspectiva de Eliade sobre os símbolos religiosos, que trataremos a 

seguir os símbolos inerentes à Omolu e Azansú nos Terreiros estudados. 

Segundo Eliade (1985, p.3) “todo o símbolo é, ou pelo menos era, um símbolo 

religioso, revelando uma modalidade do real ou da profunda estrutura do mundo, e o mundo é 

considerado uma criação dos deuses”. Sendo assim, toda manifestação do sagrado se faz 

invariavelmente mediante uma representação, revelando algo sobre o significado do cosmos. 

Na discussão da oposição entre o sagrado e o profano, é sempre enfatizada a 

transcendência do sagrado, o colocando como algo avesso, dissociado e incompatível ao 

mundo profano. Entretanto, quando o sagrado se manifesta ao homem através de uma 

hierofania, ele o faz, tendo como meio ou suporte o mundo profano. Contudo, esses 

“suportes” não se esgotam em si mesmos, exprimem algo para além deles, demonstrando seus 

atributos simbólicos e revelando a transcendência do sagrado. 

Para Eliade (1991, p. 8-9), “o símbolo é uma realidade sensível e um modo autônomo 

de conhecimento”. Tomemos como exemplo uma pedra enquanto símbolo religioso, além do 

seu sentido natural, ela remete a um significado transcendente, esta tradução não está na pedra 

enquanto pedra, embora os seus atributos naturais se adaptem ao sentido simbólico que lhe é 
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conferido. A pedra simboliza algo, pelo o que ela é, pelo seu caráter, pelo modo como se 

relaciona com o cosmos e pela maneira como ela se revela ao homem. 

Contudo, o significado da pedra, corresponde a uma experiência singular e especial de 

uma dimensão transcendente da realidade feita pelo homem. A pedra, só é um símbolo para 

quem faz ou experimenta esta experiência simbólica, ou seja, para aquele homem ou grupo 

social que interpreta e decodifica a sua mensagem, descobrindo mediante a pedra o 

transcendente e o sagrado. Caso contrário, é simplesmente um objeto natural.  

O símbolo religioso transita entre dois mundos, entre o sagrado e o profano, e entre o 

mundo espiritual e material, mas, é através do suporte material de um objeto tornado símbolo, 

que o divino transcendental encontra uma expressão imanente e palpável ao homem. Como 

“um modo autônomo do conhecimento”, os símbolos são entendidos não como figuras 

estáticas, mas enquanto instrumento de conhecimento, capaz de desvelar o sentido da 

existência. De modo que os símbolos, não se encontram restritos somente ao homem 

religioso, já que segundo Eliade o homem é em essência um ser simbólico. 

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 símbolos e os mitos não são criações irresponsáveis da psique; 
elas respondem a uma necessidade e preenchem uma função: revelar as mais 
secretas modalidades do ser. (ELIADE, 1991, p. 8-9). 

É dentro dessa perspectiva, onde algo transcendente se faz presente em algo concreto, 

ou seja, quando algo sagrado se manifesta por meio de um objeto material, que abordaremos 

os símbolos religiosos do Candomblé. A essência e o sentido dos símbolos religiosos encontra 

suporte na concretude dos objetos rituais, na linguagem dos mitos e na prática dos ritos. O 

Candomblé está, assim, repleto de símbolos e os seus princípios e fundamentos encontram-se 

codificados nas representações simbólicas das divindades. 

Para iniciarmos a nossa discussão sobre como se processa a construção desses 

símbolos que materializam e sintetizam o ethos e a visão de mundo dos Terreiros estudados, 

propomos começar pela principal fonte que constitui o cerne da idealização do sagrado para o 

povo de santo, a origem de onde derivam todos os outros aspectos dos principais símbolos no 

Candomblé, ou seja, a natureza. 
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5.2 NATUREZA, O SÍMBOLO MÁXIMO DO SAGRADO NO CANDOMBLÉ 

“O homem é a mais insana das espécies. Adora um Deus invisível e mata a 
Natureza visível... sem perceber que a Natureza que ele mata é esse Deus 
invisível que ele adora”. 

        Hubert Reeves. 

 

Segundo Berkers (2001), “embora as tradições religiosas, especificamente, tenham 

pouco a dizer sobre biodiversidade, elas provêm de valores, visões de mundo ou éticas 

ambientais, que moldam a maneira pela qual as diversas sociedades interagem com a 

diversidade biológica e a natureza”. 

No Candomblé, a natureza possui um valor imprescindível e central, bem como um 

sentido primordial, já que fundamenta a existência e a realidade dos seus adeptos. São muitos 

os conceitos presentes no Candomblé que concebem a natureza como algo sagrado. Um deles 

diz respeito ao preceito de que o ambiente natural é sagrado na medida em que é idealizado 

como a representação viva das divindades africanas.  

A partir desse contexto, a natureza torna-se algo inviolável, sacrossanto, divino, 

elemento indissociável da estrutura religiosa. Assim, a relação das divindades com o ambiente 

natural assume um caráter simétrico, de equivalência e não de simples conexão entre Orixás, 

Voduns, Inquices e natureza. Ou seja, as divindades e a natureza são a mesma coisa. Esta 

concepção do sagrado manifestado no ambiente natural difere bastante do pensamento 

ocidental, como apontado por Eliade (2010): 

O homem ocidental moderno experimenta um certo mal-estar diante de 
inúmeras formas de manifestação do sagrado: é difícil para ele aceitar que, 
para certos seres humanos, o sagrado possa manifestar-se em pedras ou 
árvores, por exemplo. Mas, como não tardaremos a ver, não se trata de uma 
veneração da pedra como pedra, de um culto da árvore como árvore. A 
pedra sagrada, a árvore sagrada não são adoradas como pedra ou como 
árvore, mas justamente porque são hierofanias, porque “revelam” algo que 
já não é nem pedra, nem árvore, mas o sagrado, o ganz andere. (ELIADE, 
2010, p. 18). 

Observamos na citação de Eliade que o contexto cultural possui uma ingerência 

condicionante sobre aquilo que é definido como sagrado pelo homem. Essa seleção do que 

vem a ser a coisa sacralizada, é abordada por Caputo e Passos (2007, p. 93) quando elucidam 

que: “apesar de todas as culturas terem a dimensão da sacralidade, aquilo que é ou não 
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sagrado, se modifica de uma para outra, ou seja, se a noção do sagrado é universal, os 

elementos relacionados culturalmente à dimensão do sagrado são criados, simbolizados e 

representados de formas diferentes dependendo do contexto cultural”.  

Como resultado do ethos e da visão de mundo do Candomblé, o espaço natural e os 

seus elementos materiais tornam-se saturados de um potencial místico, de crenças que os 

rodeiam e de mitos que os revestem em uma atmosfera de mistério. Este é um princípio 

ancestral segundo o qual os homens não só retiram a sua subsistência do ambiente natural, 

como também vivem com ele; não o depreciam, mas integram-se a ele, perduram e 

perpetuam-se no mundo, harmonizando-se com as forças ocultas que o animam. 

O entendimento da natureza como algo divino está atrelado à ideia da existência de um 

princípio criador de onde provêm todas as deidades cultuadas no Candomblé. Mesmo nos 

Terreiros de tradição Jeje-Mahi, em que os Voduns estão agrupados em famílias totêmicas e 

onde cada família é chefiada por um Vodum patrono, há o conceito de uma entidade criadora 

que dá origem a todos eles. Não existe desassociação entre o mundo sobrenatural e a natureza, 

pois as práticas litúrgicas do Candomblé estão intrinsecamente vinculadas a ela, não 

subsistindo apartadas desse ambiente que não se restringe ao meio físico e material, sendo 

extensivo e cósmico.  

Os mitos descrevem esse princípio criador ora como uma imensa e infinita massa de 

ar, o que denota algo que existe e que é vital para a manutenção da vida, mas que não é 

palpável e perceptível aos sentidos. Ou a exemplo de um rei que contem em si todos os 

elementos para a criação, cuja face, não pode ser contemplada nem mesmo pelas divindades, 

o que reforça a sua característica de ser uma presença oculta, bem como a sua existência 

genérica.  

Compreendemos a natureza como algo distante, desagregada do homem, apartada da 

sua origem. No Candomblé, a plenitude da existência humana se dá na integração do homem 

com as potências que regem o espaço natural, que é o exercício pleno da comunhão do 

homem com o sagrado. O divino, na concepção do Candomblé, encontra o seu símbolo 

máximo na natureza, pois o princípio criador se manifesta no ambiente natural, como 

explicado por Jaime Sodré: 
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Quanto ao “Deus Negro-Africano”, é uma divindade que não revelou-se a 
ninguém. É um “Deus Natural”, não enviando profeta algum enquanto 
pregador de sua obra, mas dotando as suas criaturas: plantas, animais, 
minerais, homens etc, de um elemento vibratório ou força (Axé), como 
afirmam os negros-africanos. (SODRÉ, 2006, p. 74). 

Assim, o princípio criador, enquanto causa e totalidade existente no mundo, encontra a 

sua representação máxima na natureza, de tal maneira que ela se torna divinizada. Este ser 

supremo do Candomblé é uma potência autocriada, cuja presença no Aiê encontra-se 

projetada de forma oculta nos seus descendentes, ou seja, nos deuses que regem os 

organismos que constituem a natureza, estando presente nos seus elementos (terra, água, fogo 

e ar), bem como nos seus reinos (animal, vegetal e mineral).  

Esse “Deus Natural” une a si mesmo, enquanto potência criadora, as suas criaturas, ou 

seja, os seus descendentes. O princípio criador coexiste com os elementos naturais e neles ele 

se revela, sendo, portanto, um ser imanente às coisas, que se torna tangível no mundo através 

do ambiente natural. Isso é o que o distingue do conceito de divino na tradição judaico-cristã, 

predominante na cultura ocidental, que corresponde a algo distante, transcendente e 

impossível de ser alcançado no mundo material. O princípio criador no Candomblé é um ser 

indissociável do mundo, pois ele mesmo está no mundo e simbolizado na natureza. 
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5.3 OS SÍMBOLOS DA “NATUREZA” MATERIALIZADOS NO CANDOMBLÉ 

Descrevemos a seguir, como se dão os aspectos simbólicos vinculados à natureza 

sacralizada no Candomblé, bem como os principais símbolos encontrados nos Terreiros 

estudados. Essas observações foram estruturadas a partir das reflexões e das deduções 

decorrentes da pesquisa de campo e das conversas e entrevistas realizadas com as lideranças 

dos Terreiros estudados. Parte-se também do conceito relativo ao intercâmbio existente entre 

o Orum e o Aiê, e que é reproduzido nos Terreiros de Candomblé. 

Na cosmovisão dos Terreiros, as divindades encontram-se presentes na natureza, 

representadas no próprio ambiente natural em árvores, pedras, regatos, animais, plantas, o 

solo, o mar etc. Os deuses são as expressões máximas da dinâmica entre o Orum e o Aiê. 

Contudo, é essencial destacarmos o que fundamenta e viabiliza esse dinamismo entre os dois 

níveis de existência, ou seja, o axé. 

Toda a atividade de um Terreiro de Candomblé, independentemente da sua nação ou 

tradição, encontra-se estabelecida na produção, obtenção, manutenção e permanência do axé, 

que é a força que assegura a existência dinâmica, que permite o acontecer e o devir. Todavia, 

essa energia essencial para o Candomblé não aparece de forma espontânea ou aleatoriamente. 

Sendo assim, é fundamental compreender como o axé se manifesta, onde e em quais 

elementos e circunstâncias ele se faz presente. Na cosmovisão do Candomblé, o princípio 

criador é o detentor do principal e mais importante axé que existe, o axé da criação, que 

contêm em si todas as outras formas de axé. 

O axé dos deuses encontra-se oculto na terra, água, fogo, ar, flora, fauna, e igualmente 

nos fenômenos naturais como a chuva, trovão, raio, vento, etc., ou seja, nas formas como a 

natureza se manifesta. O ambiente natural é a fonte material, o repositório de axé do princípio 

criador, estando esse axé fragmentado nos elementos e formas supracitados. Como meio de 

produção do axé de um Terreiro de Candomblé é necessário que parte dessa energia, que se 

encontra oculta na natureza, seja transferida para os objetos materiais do Terreiro tais como: 

altares; insígnias; assentamentos; e demais símbolos inerentes às divindades.  

Parece-nos que a produção de axé em um Terreiro de Candomblé está relacionada a 

duas situações. A primeira diz respeito aos objetos naturais, ou seja, aqueles que têm a sua 

origem na própria natureza como pedras, folhas, raízes, sementes, conchas, animais, vegetais, 

minerais, etc. O axé, enquanto energia divina encontra-se oculto no âmago desses objetos e o 
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axé nunca se extingue; ele nasce, existe e transmuta-se tal como as matérias naturais que lhe 

servem de abrigo. Tomemos como exemplo uma árvore. O axé oculto na materialidade da 

árvore perdura enquanto ela existir, assim como o axé contido nas águas, na terra e demais 

elementos da natureza. 

A outra situação diz respeito aos objetos materiais produzidos pelo homem e que 

compõem os emblemas, ferramentas de santo, etc. Estes não possuem o axé oculto nos seus 

cernes e, sendo assim, o axé deve ser introduzido na matéria desses objetos. O axé oculto e 

disperso na natureza configura-se como uma energia dinâmica (no sentido de movimento), 

porém, neutra. O seu poder como energia potencializadora e capaz de assegurar a existência, 

que permite o acontecer e o devir, só é tornado possível e obtido através das práticas dos 

rituais realizados por um sacerdote ou sacerdotisa.  

Com efeito, o conteúdo de axé do terreiro está em relação direta com a 
conduta ritual observada por todos os seus iniciados e com a atividade ritual 
contínua de acordo com o calendário, preceitos e obrigações. (SANTOS, 
2008, p. 37). 

O ritual desperta e potencializa o axé oculto nos objetos naturais, logo, esse mesmo 

axé despertado e potencializado pelos ritos, é imantado nas materialidades dos objetos 

produzidos pelo homem. Este processo vincula os objetos naturais aos objetos produzidos 

pela ação humana. A relação homem-natureza é, assim, realizada pelos ritos, o que estabelece 

uma comunhão. Objetos naturais e produtos fabricados pelo homem articulam-se dessa forma 

e compõem uma unidade que simboliza o Deus que habita a natureza e o homem. 

Ambos os objetos, independentemente de sua origem, necessitam fundamentalmente 

do ritual para que venham a compor uma unidade simbólica e portadora de axé, que vincule 

essas materialidades ao Orixá, Vodum ou Inquice à qual pertencem e se torne um elemento 

simbólico fundamental e sacralizado. Assim, o povo de santo, com a sua visão mística, 

constrói um conjunto simbólico para cada divindade, sendo esses objetos, a base material para 

o exercício do sagrado. 

Podemos tomar como exemplo desse processo, a construção de um ibá (assentamento 

ou assento) de uma divindade, algo que corporifica e expressa a relação homem-natureza. O 

assentamento de uma divindade consiste em um complexo material sacralizado, sendo uma 

das suas principais representações. Composto por um conjunto de objetos de origem natural e 

de outros confeccionados pelo engenho humano, a matéria do ibá constitui também o símbolo 
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que revela a essência de um determinado Orixá, Vodum ou Inquice. Juana Elbein dos Santos 

(2008) chama o ibá de vasilha-assento e elucida: 

Cada grupo está nitidamente identificado, possui um lugar consagrado a seu 
orixá patrono em volta do qual são colocadas as vasilhas-assentos 
individuais. [...] A cada entidade sobrenatural correspondem “assentos” 
específicos e os elementos que os compõem expressam os diversos aspectos 
do orixá cuja natureza simbolizam. (SANTOS, 2008, p. 35). 

A escolha dos materiais que irão constituir um ibá é realizada através de um critério 

rigoroso. A seleção dos objetos naturais é feita na própria natureza, sendo escolhidas as 

folhas, pedras, conchas, sementes, raízes, etc. Essa seleção é fundamentada pelo 

conhecimento litúrgico, pois a escolha do objeto natural requer a observação de certos 

preceitos. Por exemplo, ao se escolher uma determinada “folha” de um vegetal que irá 

compor a montagem do ibá, é necessário observar a sua localização espacial, se está no alto 

de um morro ou na base de um declive ou, ainda, na beira de um regato. Observa-se também a 

sua relação com outros vegetais, pois, caso a folha da divindade esteja muito próxima a uma 

folha pertencente ao Orixá Exu, a depender da sua finalidade, ela não pode ser colhida.  

Os aspectos do tempo também são levados em consideração, pois há elementos que só 

podem ser recolhidos na madrugada e outros que só podem ser apanhados após o meio-dia. 

Existe uma quantidade específica de folhas e outros objetos naturais que devem ser colhidos, 

nem mais e nem menos, para que não ocorra um desequilíbrio. Toda essa rigorosa seleção é 

antecedida pelo ritual de oferenda realizado na entrada da mata, que pode ser destinado a 

Ossaim, Agué ou Catendê, 83 dependendo da nação que o Terreiro professa. 

Situação semelhante ocorre com a escolha das pedras que irão constituir os 

assentamentos. D. Graça de Logum Edé, Iálaxé do Terreiro do Capivari, explicou que a 

escolha das pedras no referido Terreiro é precedida por um ritual no qual o filho de santo, 

acompanhado pelo sacerdote da casa, se dirige a um local específico na natureza, que pode ser 

uma mata, um riacho, um brejo ou uma pedreira. Estando no local adequado, o filho de santo 

escolhe a pedra de acordo com a sua vontade e o sacerdote, através da prática divinatória do 

oráculo, confirma se a pedra escolhida possui no seu âmago o axé oculto da divindade que 

rege o neófito. 

                                                 
83 Respectivamente Orixá, Vodum e Inquice donos das folhas e dos segredos da botânica e da fitoterapia. 
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Essa rigorosa seleção é também destinada aos elementos materiais produzidos pelo 

homem e que serão utilizados na montagem do ibá. Contudo, a escolha desses objetos se dá 

nos mercados e feiras livres destinadas ao povo de santo, onde eles se encontram à disposição. 

Entretanto, certos símbolos e emblemas constituídos por objetos produzidos pelo homem são 

confeccionados dentro da própria comunidade-terreiro. Objetos como pratos, talhas e vasilhas 

em cerâmica, bem como louças e gamelas em madeira devem estar em perfeito estado, sem 

defeitos e deformações. Devem possuir uma estética e um caráter que as vincule à essência e 

ao sentido mítico da divindade à qual o ibá é destinado.  

Estes objetos deverão estar imbuídos dos mais agradáveis efeitos plásticos possíveis. 

Os objetos sacros devem evocar a associação entre a beleza e o ritual, tendo como principal 

objetivo agradar aos deuses invocados. Além da sua função utilitária e funcional no decorrer 

das cerimônias, o que os qualificam como instrumentos mágico-religiosos, a eficácia dos 

objetos sacros na produção de axé é dependente da qualificação estética dos materiais. Os 

atributos estéticos dos ibás, insígnias e símbolos das divindades, asseguram a relação salutar 

entre o homem e o seu Deus.   

Isso evidencia que as matérias que irão compor os símbolos das divindades devem ser 

rigorosamente avaliadas, escolhidas e posteriormente preparadas, independentemente se sua 

origem está vinculada ao ambiente natural ou se foi produzida pela ação humana. O conjunto 

material de um assentamento está geralmente disposto em uma vasilha ou recipiente, podendo 

ser munido de tampa ou não, sendo variado o material que compõe esses recipientes, podendo 

ser cerâmica, louça, ferro, madeira ou, ainda, a própria terra quando estes se encontram sob o 

solo. Os ibás são também acompanhados por talhas e quartinhas em cerâmica, preenchidas 

com água lustral, e, cobrindo os assentamentos, estão os ojás, que são tecidos dispostos em 

formas de laços, cujas cores e texturas estão relacionadas às divindades às quais pertencem.  

Estes objetos possuem uma finalidade e uma função, que é a de revelar através da sua 

materialidade o sentido transcendental, o sagrado que se manifesta mediante o conjunto 

material do ibá e que corresponde à necessidade de dar um sentido à existência. Como 

explicado por Eliade: 
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Símbolos ainda mantêm contato com as profundas origens da vida; elas 
expressam, nós devemos dizer, o espiritual “vivo”. Esta é a razão porque os 
símbolos têm uma áurea numinosa84; eles revelam que as modalidades do 
espírito são ao mesmo tempo manifestações da vida, e por consequência, 
diretamente engajadas com a existência humana. Os símbolos não só 
revelam uma estrutura da realidade ou uma dimensão da existência; eles 
carregam, ao mesmo tempo, um significado para a existência humana. Este é 
o porquê de todo símbolo carregar em última instância conjuntamente uma 
revelação existencial para o homem que decifra sua mensagem. (ELIADE, 
1985, p. 5). 

Madeira, louça, porcelana, ferro, palha, cores e formas não se combinam apenas para 

expressar uma representação material, mas, principalmente, um significado espiritual. 

Todavia, ainda que possuidores de condições estéticas e míticas que caracterizam as 

divindades, esses elementos carecem de “fundamentos”, ou seja, precisam ser “preparados”, 

sacralizados e impregnados de axé, por meio de ações realizadas no ritual. Os objetos sem 

“fundamentos”, por mais bem escolhidos e selecionados esteticamente que sejam, constituem 

apenas uma expressão artesanal ou artística.  

O ritual é algo que geralmente possui um caráter específico, sendo realizado de acordo 

com o tipo de axé que se deseja despertar, potencializar e introjetar. Por isso mesmo, o ritual e 

as materialidades destinados a Obatalá85 possuem características e elementos que diferem do 

culto e das insígnias de Omolu. Desse modo, observamos que o axé das divindades é 

especifico a cada uma delas, assim como os aspectos da natureza divinizada. 

Tomemos como exemplo a introjeção do axé do Orixá Omolu em um assento 

destinado a ele. Os elementos materiais que irão constituir o ibá dessa divindade devem estar 

relacionados com a essência natural desse Orixá, com o aspecto por meio do qual Omolu se 

manifesta na natureza, ou seja, a terra. Seria extremamente inapropriado, introduzir o axé de 

Omolu em um conjunto material incompatível com a sua essência. Para que o axé dessa 

divindade seja efetivamente introjetado na materialidade do ibá é necessária à reunião do axé 

de Omolu que está presente nos reinos animal, mineral e vegetal da natureza. 

                                                 
84 Numinosa (do latim, “deus”) porque elas são provocadas pela revelação de um aspecto do poder divino. 
(ELIADE, 2010, p. 16). 
85 Divindade primordial identificada com a cor branca, sendo daí a expressão que o define, Òrìṣà Funfun (Orixá 
do Branco), Obatalá e geralmente conhecido pelo nome de Òṣàlá (Oxalá), que na verdade é a forma reduzida da 
expressão Òrìṣànlá (Grande Orixá). (BENISTE, 2002, p. 191). 
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Aquele ou aquela que organiza a montagem ou a confecção dos objetos litúrgicos 

possui plena consciência de que, além da cuidadosa e apurada escolha dos materiais, está 

presente o elemento mágico-religioso, especificado na escolha do material adequado, bem 

como na observância de precauções, tabus, restrições e impedimentos que devem ser 

cumpridos durante a construção desses objetos rituais, o que proporciona a quem organiza a 

sua composição, a proteção das forças que irá manipular.  

A liturgia do Candomblé encontra-se embasada nessa associação que engloba as 

divindades, os três reinos da natureza, bem como os quatro elementos naturais e os princípios 

masculino e feminino. O axé do elemento terra existe nos três reinos da natureza, ou seja, o 

axé da terra não está contido somente nela, mas também nas folhas, nos minerais e em 

determinados animais. Assim, temos vegetais, minerais e animais da terra. O mesmo princípio 

rege os demais elementos da natureza. Barros e Napoleão (1999) exemplificam esta 

afirmativa através da reunião dos quatro elementos da natureza associados ao reino dos 

vegetais: 

A relação folha/orixá se evidencia com a existência de quatro 
compartimentos estruturados a partir de uma concepção de categorias lógicas 
e ordenadas segundo a visão de mundo dos jejes-nagôs. Sendo os orixás 
representações vivas das forças que regem a natureza, as folhas a eles 
atribuídas, no contexto litúrgico, associam-se, consequentemente, a esses 
elementos. Barros (1993:60), estudando essas classificações, verificou que: 
“Os vegetais estão dispostos em quatro compartimentos-base diretamente 
relacionados aos quatro elementos; as ewé afééfé-folhas de ar (vento); as ewé 
inón-folhas de fogo; as ewé omi-folhas de água; e as ewé ilé ou ewé igbó-
folhas da terra ou da floresta”. Nestes quatro compartimentos-base, 
concentra-se o panteão jeje-nagô, (BARROS; NAPOLEÃO. 1999, p.23). 

Os aspectos da natureza que possuem o axé de Omolu são identificados pelos 

sacerdotes do culto através de um sentido místico, pelo conhecimento ritual, por meio do 

oráculo ou pelo reconhecimento da manifestação do sagrado no ambiente natural. Associada a 

esse conjunto material de elementos possuidores do axé da terra estão as práticas rituais. É 

através dos rituais que o axé é despertado, ativado e introjetado no ibá. O sacerdote ou 

sacerdotisa (os manipuladores da produção de axé), através de cânticos, práticas, atos, gestos, 

danças, palavras e louvações inerentes a Omolu, ativa, desperta, potencializa e manipula o axé 

da terra, contidos nas materialidades da natureza. 
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O axé despertado, potencializado e introjetado no ibá é o resultado de um conjunto 

formado pelos elementos concretos que possuem a essência de Omolu e o conhecimento 

ritualístico preservado na memória e transmitido ao longo do tempo. A partir desse ato, o 

assentamento torna-se algo além de um simples conjunto de objetos materiais. Ele se torna 

possuidor de uma parcela do axé de Omolu, tornando-se um fragmento da energia do orixá, e 

somente a partir desse ato, o ibá passa a ser valorizado pela comunidade terreiro como objeto 

de culto. O objeto é tornado divindade como compreendido por Abbé Pierrer e registrado por 

Sodré: 

Cada objeto torna-se orixá logo que tenha sofrido a consagração apropriada 
[...] o objeto orixá adquire uma espécie de personalidade; o que era apenas 
terra, madeira ou ferro torna-se orixá, isto é, um poder sobre humano. Na 
realidade, não é simples material que recebe o respeito do negro. Ele os 
dirige para um poder mais alto; donde não se pode dizer que a religião dos 
daomeanos e dos nagôs é, na verdade, fetichismo [...]. (SODRÉ, 2006, p. 
77). 

Contudo, o axé produzido pelo homem é algo impermanente, que pode diminuir ou até 

mesmo se dissipar ao longo do tempo, conforme a energia do ibá seja manipulada. Por isso 

mesmo, o axé do assentamento precisa ser renovado em determinados períodos e intervalos de 

tempo. O principal elemento material que assegura a possibilidade de uma renovação ou de 

um novo despertar do axé em um ibá é o okutá, ou seja, a pedra sagrada da divindade. 

 

5.3.1 A Pedra Sagrada e a Casa de Azansú, os aspectos simbólicos do 

“Velho” no Huntolóji 

“Se existe homem que adora santo de madeira feito por ele, eu adoro a 
pedra, o santo do negro que é a natureza”. 

          Mãe Menininha do Gantois. 

 

O okutá, otá, otã ou itã, é um elemento de força localizado no centro do ibá. Este 

objeto, oriundo da natureza, é o núcleo central do axé da divindade no seu assentamento. Por 

mais que um assentamento encontre-se repleto de elementos que façam referência a um 

determinado Orixá ou Vodum, é o okutá que de fato o representa e o identifica. Com efeito, a 

divindade é assentada na pedra e assento faz referência ao ato de assentar, no sentido de 

despertar e fixar a energia do Orixá ou Vodum na pedra. 
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No okutá encontra-se armazenada toda a história e trajetória ancestral de uma 

divindade e, por isso mesmo, é algo permanente, fixo no ibá, pois nada o substitui. As pedras 

possuem nos seus âmagos as energias ocultas dos deuses. As formas, tamanhos, locais em que 

se encontram na natureza, cores e texturas, ou seja, os aspectos como se apresentam definem a 

escolha desse elemento fundamental. Essas características podem sugerir a qual Orixá ou 

Vodum um determinado okutá pertence. Dizemos sugerir, pois essa confirmação só é 

conhecida através do oráculo ou pela escolha do okutá pela própria divindade manifestada em 

seu filho ou, ainda, pela ocorrência de algum evento excepcional. 

A escolha de uma pedra sagrada pode envolver uma complexa relação entre 

historicidade e materialidade. “É importante notar que a otã tem de ser encontrada. As pedras 

não são compradas ou feitas, mas encontradas, porque elas querem ser encontradas”. (SANSI, 

2013, p. 109). A afirmação de Roger Sansi (2013) evidencia a existência do elemento hasard 

objectif ou “acaso objetivo” no Candomblé. 

O referido autor destaca que, na África Ocidental, essa prática fazia parte do conjunto 

cultural da região, o que causava espanto nos viajantes europeus, que teciam considerações 

sobre o absurdo dos fetiches e assinalavam com desprezo o fato de os africanos adorarem a 

primeira coisa que encontravam em seu caminho. 

Essa indiferença do branco europeu encontra simetria em alguns setores sociais que 

constituem a nossa sociedade. Esse descaso é decorrência de um etnocentrismo atávico, que 

inviabiliza o entendimento e a compreensão do ethos e da visão de mundo afrodescendente 

que compreende que uma determinada pedra não é apenas uma pedra. Ela pode ser vista como 

uma manifestação da presença da divindade na vida do seu devoto, já que o Orixá, Vodum ou 

Inquice é “encontrado” no caminho, na estrada, numa mata, na rua ou em um córrego. 

Este encontro é geralmente interpretado como um sinal da divindade, indicando a sua 

relação com o indivíduo que acha a pedra. O encontro e o reconhecimento de um okutá 

determinam a presença do sagrado antes mesmo da sacralização do próprio objeto. 

Posteriormente, essas pedras passam por um ritual de consagração, quando serão inseridas nos 

ibás e depositadas nos pejis onde serão “alimentadas” com oferendas e sacrifícios, tornando-

se objetos de culto. A sacralização se dá no momento da recognição numa relação singular de 

personalização entre o indivíduo e o objeto encontrado. 
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Um desses exemplos foi identificado na pesquisa de campo, e ilustra de forma precisa 

essa relação entre historicidade e personalização, entre sujeito e objeto, sendo este o okutá do 

vodum Azansú do Terreiro Humpâme Ayiono Huntolóji.  

[...] antes dela (referindo-se a Gaiaku Luiza fundadora do Huntolóji) 
comprar a roça, ela teve uma dia [...] ela trabalhava com negócio de fazer 
sorte, essas coisas, tipo um artesanato pra vender, ainda não tinha a roça, 
mas ela já tinha o cargo (de mãe de santo). Ela disse que sonhou [...] quer 
dizer, ela disse que estava assim, meia dormindo, meia acordada e viu um 
“velho” na frente dela, e disse que esse “velho” ficava fazendo um sinal, 
assim pra ela, batia no peito, apontava pra ela, apontava pra ele, aquela coisa 
assim. Aí que ela olhava, olhava e via o “velho” com uma roupa branca toda 
pintadinha de sangue, a roupa, como se fosse algumas feridas que estivessem 
por debaixo daquelas vestes. Pronto, aí no dia seguinte ela acordou e falou 
com uma senhora que trabalhava com ela. Ela (referindo-se a Gaiaku Luiza) 
disse: “olha fulana, eu sonhei com um “velho” assim, assim, assim”. A moça 
não deu muita importância, passou, passou, passou. Ela sonhando outra vez, 
no sonho ela viu um lugar onde elas (Gaiaku Luiza e a senhora que 
trabalhava junto com ela) passavam sempre ali perto entre São José e Água 
Brusca86, ali naquele local ali, onde tinha um terreno baldio, e ela disse que 
viu o dito “velho” nesse lugar, o “velho” fazendo aqueles sinais pra ela, 
aquelas mímicas e tal, no entender dela perguntando se ela aceitava ele, ela 
entendeu assim. Aí ela acordou e contou de novo pra mesma senhora. Aí no 
outro dia, elas descendo pra ir pra feira (Feira de São Joaquim) comprar 
material pras benditas sortes, aí ela viu o lugar, aí ela disse: “olhe fulana, foi 
aqui que eu vi o “velho”, o “velho” que eu sonhei antes, lá em casa, e depois 
eu sonhei com ele aqui neste lugar”. Teve o terceiro sonho, ela tornou a 
sonhar com o “velho”, disse que ele assim todo curvadinho e de repente ela 
via uma pedra enorme, isso foi antes dela passar pelo local, ai ela via aquela 
pedra enorme, disse que a pedra se balançava assim, se balançava e de 
repente via o “velho” se transformar, a pedra se transformava no “velho”. 
Quando é um dia perto da festa de São João, ela estava com a senhora 
trabalhando dentro de casa, disse que ela trabalhando e falando do tal do 
“velho”, aí de repente, disse que a senhora pegou um saco de linhagem e 
saiu, a criatura saiu. Disse que quando ela voltou, foi com aquele negoço nas 
costas, e disse: “olha aqui, vê se é isso ai”. Aí quando ela abriu o saco era a 
pedra, a dita pedra que nós temos até hoje. Ela: “Ai meu Deus! Ai meu 
Deus! O que é isso?” Ela ficou com medo da pedra. Aí ela botou a pedra no 
quintal e lavava roupa em cima da pedra, depois tirou essa pedra e botou 
atrás da porta, e ficou lá, não deu muita importância à pedra na verdade, 
passou, passou. Aí um dia chegou na casa dela um senhor que era do “Bate 
Folha87”, chamava-se Bandanguanmi, era um homem lá, Pai Pequeno88 lá do 

                                                 
86 Bairros populares de Salvador/BA. 
87 Antigo e tradicional terreiro de candomblé da nação Angola, situado em Salvador/BA. 
88 Cargo sacerdotal masculino em um terreiro de candomblé. 
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“Bate Folha” que era muito amigo dela. Então ela chamou seu 
Bandanguanmi: “ô meu velho, o senhor que entende das coisas venha ver 
isso aqui”, aí mostrou a pedra, disse que ele: “Ai meu Deus! Ai meu Deus!” 
Aí disse que ele trocou língua 89com a pedra e disse: “é Azansú minha filha, 
e você com esse “velho” aí desprezado”. Ele recomendou: “olhe, mande 
comprar um alguidar90, bote ele direitinho, dê um banho com todas as folhas 
dele, depois dê um banho de epô91, coloque ele num lugarzinho, bote as 
flores92 dele, bote um pedaço de fumo de corda, bote um cachimbo e um 
rapé que ele gosta. E cuide desse “velho”, esse “velho” é uma maravilha, ele 
é seu, é seu”. Pronto aí ela fez o que seu Bandanguanmi mandou e botou no 
quarto do santo e passou a cuidar93. 

O okutá do “Velho” encontra-se resguardado no interior da Casa de Azansú no 

Humpâme Ayiono Huntolóji. Através da narrativa feita por Gaiaku Regina de Avimadje, atual 

líder do referido Terreiro, observamos a agência do objeto, no caso, a pedra. O entendimento 

dos dois sacerdotes (Bandanguanmi e Gaiaku Luiza) sobre uma determinada realidade lhes 

permitiu perceber e reconhecer a manifestação da divindade na pedra, sendo este um valor 

imanente do objeto, e, assim, lhe atribuir significado.  

Há reconhecimento da agência personificada nas pedras antes de sua 
consagração, apesar dessa agência só ser reconhecível no momento certo e 
pela pessoa certa – ela aparece como um dom do objeto para essa pessoa. 
(SANSI, 2013, p. 109). 

O encontro do Okutá de Azansú e o relacionamento que foi estabelecido entre Gaiaku 

Luiza e a pedra, a partir de então, fundamentou a existência do próprio Terreiro, já que a 

pedra possui o axé de Azansú, o Vodum patrono da casa. O que evidencia que alguns objetos 

do Candomblé possuem historicidade. No caso da pedra do “Velho”, o seu valor não se 

encontra relacionado apenas ao ritual de consagração a que foi submetida, mas também à 

história que antecedeu a sua sacralização.  

Situada na casa de taipa, sobre um pêpêlê, o okutá ocupa o centro da edificação. A 

pedra possui proporções consideráveis e lembra um busto humano, com algumas 

protuberâncias em sua superfície que se assemelham as pústulas e a erupções sobre a pele. 

Circundando o Okutá, estão dispostos certos elementos como um grande chapéu de palha 

situado na parte superior da parede ao fundo do pêpêlê, um cajado confeccionado a partir de 

                                                 
89 Termo usado pelos adeptos do candomblé referente às saudações as divindades em língua africana. 
90 Espécie de bacia de cerâmica. 
91 Azeite de dendê.  
92 Pipocas. 
93 Depoimento de Gaiaku Regina Maria da Rocha a Denis Alex Barboza de Matos em 30 de junho de 2016, ssa 
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um galho de árvore, um cachimbo, bem como rapé e fumo de corda raspado. Esse conjunto, 

significado e saturado pelo axé do “Velho” e que corresponde aos pertences do Vodum, 

simbolizam a presença de Azansú no interior da casa. 

Como um desdobramento desse símbolo está a própria Arquitetura que constitui a 

Casa do “Velho” (Ver figs. 56 a 59) e que se desenvolveu a partir da pedra. A materialidade 

da edícula em “taipa de sopapo”, que abriga o okutá de Azansú, também evoca o Vodum da 

terra. A cobertura em palha de pindoba relaciona-se ao azé, bem como ao grande chapéu-de-

palha localizado acima do okutá, lembrando que o “Velho” está sempre oculto e resguardado 

sob as palhas. O chão de terra batida no interior da edificação, bem como as paredes e 

fachadas com a “taipa de sopapo” aparente, cujo revestimento é vedado, simbolizam o corpo 

telúrico de Azansú, ou seja, o seu corpo de terra.  

A porta da casa, confeccionada em gradeado de madeira, encontra-se voltada para um 

amplo espaço externo que possibilita uma relação fluída do interior da edificação com o 

exterior. Sendo o “Velho” um Vodum do tempo e do espaço externo, relacionado com o que 

se encontra do lado de fora, a porta da sua casa como um elemento fluído o desencerra do 

espaço fechado. O azan 94 colocado na parte superior da referida porta indica que a edificação 

contém e abriga algo sagrado e poderoso. Sendo um limiar para o mundo espiritual, a 

Arquitetura abriga o axé de Azansú e encerra, no seu interior, a dialética entre saúde e doença, 

vida e morte. Esses elementos que compõem a Casa do “Velho” constituem a própria imagem 

de Azansú, conferindo um caráter singular a essa Arquitetura. 

                                                 
94 Folha de dendezeiro desfiada, o mesmo que màrìwò (mariô). 
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 Fig. 56. “Taipa de sopapo” aparente, o 
corpo telúrico do “Velho”. Foto: Denis 
Matos/ dezembro de 2015. 

 
Sendo assim, essa Arquitetura não pode ser percebida como consequência de uma 

criação infundada ou apenas como um produto oriundo da vontade de quem a construiu. Cada 

uma das suas partes expressa um sentido próprio, mas, em conjunto e ao tempo em que 

incorpora a dimensão material, a Arquitetura torna-se um suporte no qual o sagrado se revela.  

 

 
Figs. 57. Porta de gradeado de madeira. Foto: Denis Matos/ dezembro de 
2015. 
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Figs. 58. Cobertura em palha de pindoba. Foto: Denis Matos/ dezembro de2015. 

 

 

Figs. 59. Detalhe da cobertura de palha de pindoba Foto: Denis 
Matos/ dezembro de 2015. 

 

A porta fluída que “liberta” o “Velho” do interior da casa de taipa, relaciona o seu 

okutá com outros construtos simbólicos presentes no território do Terreiro, sendo um deles o 

Danbê. Assentamento dedicado à Bessem, o Vodum ofídico e rei da nação Jeje Mahi, este 
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conjunto material que simboliza Dan (serpente/cobra), encontra-se inserido no espaço natural 

do Huntolóji. O Danbê surge diretamente do solo, em sentido ascendente, e possui uma 

relação fundamental com a Casa de Azansú. Do interior da casa de taipa é possível observar o 

Danbê, localizado no sentido oposto, em um eixo diagonal em relação à Casa do “Velho” 

(Ver fig. 60).  

O volume material do Danbê se assemelha a um tronco de cone com bases paralelas. 

Este assentamento corporifica a presença do Vodum Bessem no Terreiro. Os pedaços de louça 

colorida e cravejadas na superfície do assentamento lembram as escamas de uma serpente e, 

com efeito, todo o conjunto simbólico do Danbê faz referência ao mito de Dan. Os mitos 

narram que Dan é uma serpente gigante, que surge das entranhas da terra ou das águas e se 

projeta para o alto ascendendo aos céus. Ao realizar esse movimento, seu gigantesco corpo, 

que possui todos os matizes das cores, projeta no firmamento o arco-íris. 

Sendo assim, o cone ascendente de terra cravejado de ladrilhado colorido representa o 

corpo mítico de Dan e o seu ato de ascender aos céus. No topo desse pequeno outeiro, 

encontra-se uma panela de barro com uma tampa. Alguns mitos narram que o planeta Terra 

provém de um recipiente composto de duas metades que se encontravam separadas, o que 

comprometia sua criação e estabilidade. Então Dan com o seu imenso corpo de serpente, 

enroscou-se em volta desse recipiente primordial, unindo para sempre as duas metades que 

estavam separadas e, como se fosse a corda de um pião, a fez girar, gerando o movimento de 

rotação, bem como o movimento dos ciclos do mundo.  

Os aspectos materiais da Casa de Azansú e do Danbê têm como objetivo ratificar, de 

forma constante, a visão de mundo do povo de santo, estruturada na ordem cósmica criada 

pelos deuses, já que a realidade concreta não possui significação a não ser mediante essa 

visão. As cores, as texturas, a disposição e o caráter dos materiais expressam uma simbologia 

fundada numa realidade mística de tal maneira que os elementos materiais configuram-se 

como um meio para alcançar o plano de existência das divindades. 
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Fig. 60. Localização do Danbê e a sua relação com a Casa de Azansú. Foto: Denis 
Matos/ julho de 2016. 
 

A relação e a seleção criteriosa das matérias que integram tanto o assentamento como 

a Arquitetura da Casa de Azansú, “alimentadas” pelo axé e significadas através do ritual, 

conferem à edificação e ao assentamento do “Velho” uma dimensão simbólica. Esta dimensão 

simbólica está intrinsicamente associada ao lugar, pois, fora do território, a Arquitetura e os 

elementos materiais que compõem o assentamento de Azansú perdem o seu significado e o 

seu sentido de ser. Portanto, o caráter da Arquitetura ao qual me refiro, está vinculado ao 

conceito de “Espaço Existencial”. Conceito já apresentado nesse trabalho como algo que 

compreende as relações básicas entre o homem e o seu meio envolvente, e que propicia as 

relações de identidade e pertencimento de um individuo ou grupo social com um lugar. 

 

 

 

 



187 

                                    
 

5.3.2 A “Cajá” e o Trono de Obaluaê, os atributos simbólicos do “Velho” 

no Capivari 

Ainda como importante elemento simbólico, temos a “Cajá” do Ilê Axé Oyó Ní Ibece 

ou Terreiro do Capivari. Esta árvore possui um conjunto de elementos emblemáticos, o que 

lhe confere uma riqueza iconográfica que torna a estrutura do conjunto algo singular. Este 

conjunto de símbolos sagrados participa de forma efetiva na organização do sistema religioso 

do Terreiro. 

Um conjunto de símbolos sagrados, tecido numa espécie de todo ordenado, é 
o que forma um sistema religioso. Para aqueles comprometidos com ele, tal 
sistema religioso parece mediar um conhecimento genuíno, o conhecimento 
das condições essenciais nos termos das quais a vida tem que ser 
necessariamente vivida. (GEERTZ, 1989, p. 146). 

Já tratamos anteriormente da sua particularidade enquanto opá-atinsá-pêpêlê, sendo, 

portanto, ao mesmo tempo cetro, árvore sagrada e altar. Como opá (cetro), a cajazeira contém 

o axé comunal da casa e, através dela, o fluxo de axé se propaga pelo Terreiro. O tronco da 

cajazeira, cingido pelo mariô (broto da árvore dendezeiro, desfiado em forma de franja), 

sinaliza a sua condição de receptáculo de uma energia poderosa e que deve ser contida. 

Quando colocado na parte superior das portas e janelas, o mariô tem como função principal 

barrar as energias nefastas que porventura queiram “invadir” o ambiente sagrado. Entretanto, 

quando disposto em assentamentos e objetos sacralizados pelo axé, o mariô está contendo 

uma energia extremamente poderosa e estabelecendo um limite de contato com ela. A cajá 

abriga, na sua materialidade, o axé de Omolu, Orixá de natureza ambígua e que possui a vida 

e a morte, a cura e a doença, energias poderosas e perigosas aos seres humanos. 

O tronco da cajazeira também se encontra ornado por um ojá colorido em chitão, com 

tons de vermelho, laranja, marrom e preto, matizes terrosos e cores, símbolos de Omolu. 

Paramentar uma árvore com o ojá sinaliza a sua condição de elemento sagrado. Na qualidade 

de atinsá (árvore sagrada), a cajazeira simboliza um aspecto da natureza divinizada que é alvo 

de culto no Candomblé.  

Como pêpêlê (altar), a árvore reúne em volta do seu tronco várias simbologias de 

Orixás e entidades afro-brasileiras (Ver fig. 61). É em torno do tronco da cajazeira que a 

variedade de símbolos se revela. Observamos um galho de árvore retorcido, pintado nas cores 

preta, branca e vermelha que lembra a forma de uma serpente. Esse “galho serpente” 
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simboliza, ao mesmo tempo, os Orixás Oxumarê e Omolu, considerados como irmãos míticos 

nos itans95. As cores do “galho serpente” evocam Omolu, mas a sua forma alude a Oxumarê 

na condição de Dan Jagun, como é conhecida a Cobra Coral nos Terreiros de Candomblé do 

Recôncavo Baiano. 

 

Fig. 61. Pêpêlê repleto de símbolos. Foto: Denis Matos/ outubro de 
2016. 
 

Talhas, louças, peças em ferro, miniaturas de azé96, recipientes em cerâmica e 

quartinhas contendo folhas litúrgicas e águas lustrais estão depositadas na árvore pêpêlê. Esta 

apresenta outra particularidade. Encontra-se nesse altar rústico, uma cavidade circular 

contendo água (Ver fig. 62), e esta pequena estrutura funciona como uma pequena bacia 

inserida diretamente sobre o pêpêlê. No interior dessa cavidade, além de água, encontram-se 

conchas, búzios e pequenos seixos. Esta bacia em miniatura simboliza a presença do elemento 

água no pêpêlê e no interior do barracão, onde se encontra a cajazeira. 

                                                 
95 Itans – termo que designa o conjunto de mitos no candomblé. 
96 Capuz de palha da costa que cobre o rosto e o tronco de Omolu quando manifestado em um dos seus iniciados. 
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Outro aspecto curioso nesse conjunto simbólico é a presença da imagem de um 

Caboclo Boiadeiro, tendo na sua cabeça um chapéu de couro. Junto a essa imagem, está um 

ex-voto (Ver fig. 63) representado por uma cabeça de cera, bem como uma pequena escultura 

de Sidarta Gautama, o Buda. 

 

Fig. 62. Cavidade circular contendo água e imagem do Boiadeiro no 
pêpêlê. Foto: Denis Matos/ julho de 2016. 

 

 

Fig. 63. Presença do ex-voto representado por uma cabeça de cera no 
pêpêlê. Foto: Denis Matos/ julho de 2016. 
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Esses três últimos elementos descritos evidenciam que as comunidades-terreiro não 

são culturas isoladas, intocadas, vinculadas somente a sua matriz cultural africana, 

permanecendo impermeáveis a outras culturas e tradições, como defendem algumas correntes 

do pensamento acadêmico. A imagem do Caboclo Boiadeiro é o símbolo do culto aos 

ameríndios, os verdadeiros “donos da terra” deificados, arquétipo de valentia e coragem que 

sobrevive na memória popular, fixando os valores da nacionalidade e da defesa do patrimônio 

nativo. 

O ex-voto, representado por uma cabeça de cera, revela a presença do paralelismo 

afro-católico ainda presente nos Terreiros de Candomblé, o que, neste caso, evidencia o 

reconhecimento de um “milagre” realizado por Omolu, por um dos seus devotos. O ex-voto 

consiste em um objeto oferecido pelo fiel ao seu santo de devoção em consagração, renovação 

ou agradecimento por um pedido atendido. Muito presente nas igrejas e capelas católicas em 

salas destinadas a esses objetos, tais expressões votivas são tradicionalmente reconhecidas sob 

as formas de pinturas ou desenhos, figuras esculpidas em madeira, modeladas em argila ou 

moldadas em cera. Geralmente representam partes do corpo que estavam acometidas por 

alguma enfermidade e que foram curadas mediante um milagre ou dádiva concedida pelo 

santo. 

Todo esse conjunto material e simbólico situado no pêpêlê da cajazeira do Capivari 

sintetiza o ethos de uma comunidade. Desvelam o tom, o caráter e a qualidade de suas vidas, 

seus estilos e disposições morais e estéticas e sua visão de mundo, em suma, o quadro que 

fazem do que são as coisas na sua simples existência atual e suas ideias mais abrangentes 

sobre a ordem.  

Segundo Geertz (1989, p. 104) “é na crença e na prática religiosa, que o ethos de um 

grupo torna-se intelectualmente razoável porque demonstra representar um tipo de vida 

idealmente adaptado ao estado de coisas atual que a visão de mundo descreve, enquanto essa 

visão de mundo torna-se emocionalmente convincente por ser apresentada como uma imagem 

de um estado de coisas verdadeiro, especialmente bem-arrumado para acomodar tal tipo de 

vida”.  
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O conjunto simbólico disposto no pêpêlê se propaga em outros elementos do barracão, 

como o trono do “Velho” (Ver Fig. 64). O referido conjunto é formado por uma imponente 

cadeira, confeccionada em madeira escura e ricamente estilizada, tendo o seu encosto e 

assento forrados com tecido vermelho. Cobrindo o móvel, encontra-se um tecido branco que 

se estende até as pernas do objeto. Por cima do tecido branco, no topo da cadeira, está o azé 

de Obaluaiê, recobrindo desde o encosto até o assento. No assento, encontra-se uma 

urupemba97 cheia de pipocas, tendo do lado direito o xaxará e do lado esquerdo o ibirí de 

Nanã. Por cima do Azé está disposta no sentido transversal uma tira de mariô.  

Todos os objetos citados pertencem ao orixá de Mãe Xina de Obaluaê, antiga Iálorixá 

do Terreiro do Capivari, que faleceu no ano de 1995. A cadeira, no candomblé, denota 

prestígio e autoridade e seu uso é restrito aos sacerdotes do culto. No caso de uma Iálorixá, ela 

representa a sua condição de líder e de dirigente máxima de um Terreiro de Candomblé. A 

cadeira é confeccionada de modo a expressar as características estéticas da divindade à qual a 

Iálorixá é consagrada, neste caso, Obaluaê.  

 

Fig. 64. Trono de Obaluaê no Capivari. Foto: 
Denis Matos/ outubro de 2016. 

                                                 
97 Espécie de peneira feita de finas talas de palha ou de bambu, utilizada no peneiramento da massa de mandioca, 
milho, etc. 
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Com efeito, tanto a Iálorixá como a sua divindade são entronizadas nessa “cadeira 

ritual” durante a cerimônia da Entrega do Decá98.  Em dado momento dessa cerimônia, ao ser 

ritualmente “entronizada”, o Orixá da sacerdotisa se manifesta em seu corpo, revelando que é 

“ele” quem de fato governa e rege o Terreiro, sendo a futura mãe de santo a sua representante. 

Antes desse ato, a cadeira é ritualmente preparada, sendo nela depositados determinados 

elementos que a consagram para o Orixá da mãe de santo. Podemos dizer então que a cadeira 

ou trono usado por Mãe Xina durante a sua gestão, pertence de fato a Obaluaê.  

O azé e o xaxará que estão na cadeira são os mesmos que foram utilizados por 

Obaluaê quando se manifestava no corpo de Mãe Xina. O azé ou, ainda, azéré da divindade 

possui um significado profundo e misterioso. Confeccionado em “palha da costa”, conhecida 

nos Terreiros pela dominação nagô de ikó, esta indumentária do “Velho” o identifica e o 

distingue dos outros Orixás. A palha da costa está diretamente vinculada aos preceitos de 

Omolu, bem como aos preceitos da morte. Como explicado por Juana Elbein dos Santos 

(2008): 

O ìko é um material de grande significado ritual. É essencial e participa de 
quase todos os ritos ligados à morte. A presença do ìko é indispensável em 
todas as situações em que se maneja com o sobrenatural e cuidados especiais 
devem ser tomados. [...] A presença do ìko indica igualmente a existência de 
alguma coisa que deve ficar oculta, de alguma coisa proibida que inspira um 
grande respeito e medo, alguma coisa secreta que só pode ser compartilhada 
pelos que foram especialmente iniciados. (SANTOS, 2008, p. 98). 

Portanto, o fato do “Velho” cobrir-se com a “palha da costa” revela que esta divindade 

é possuidora de um axé extraordinário, relacionado com a morte, cujas propriedades 

destruidoras são de difícil controle. Assim, Omolu é portador de algo misterioso, que deve ser 

coberto, isolado e protegido. O azé de Obaluaê encerra mistérios profundos e 

incompreensíveis para os mortais e desvelar a sua indumentária seria o mesmo que descobrir 

os mistérios e o enigma da morte. 

Situação análoga ocorre com o seu xaxará, pois este objeto simboliza o próprio 

Omolu. Constituído por um feixe de nervuras de palmeira, e ornado com búzios, tecidos, 

                                                 
98 Entrega do Decá, é um ritual que sinaliza a passagem para a maioridade no contexto religioso, quando o 
indivíduo completa suas obrigações de sete anos e, a partir de então, tem o direito, dado pela mãe ou pai de 
santo, para abrir o seu próprio terreiro ou herdar um terreiro existente e iniciar seus próprios filhos de santo. “O 
Decá é a transferência da senioridade, é o símbolo da autoridade constituído e concebido pela mãe a um seu 
filho, onde vai criar uma espécie de “linhagem segmentar” originando, assim, novos termos de parentesco e de 
relacionamento intergrupal”. (LIMA, 2003, p. 152). 
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miçangas, couros, guizos e palhas, o xaxará também simboliza o conjunto dos espíritos 

ancestrais. A origem de Obaluaê está intimamente relacionada ao segredo contido no interior 

da terra, enquanto “ventre fecundado”, e com os espíritos nela contidos. Omolu é o símbolo 

individualizado desses espíritos, que são seus irmãos. É portando o xaxará que o “Velho” 

varre e limpa as doenças, bem como as energias negativas e as impurezas. 

O conjunto símbolo da cadeira da antiga Ialorixá indica que Obaluaê ainda rege e 

dirige a casa, pois, mesmo sem a presença corpórea dessa sacerdotisa, o Orixá permanece 

“sentado” no seu trono, observando a conduta dos seus filhos. A presença do “rei e dono da 

terra”, majestosamente acomodado em seu sólio no barracão do Terreiro do Capivari, confere 

um sentido de identidade e pertencimento aos membros dessa comunidade, pois o Pai está 

presente e cobrindo todos os seus descendentes com o seu azé.  

O “Trono do Velho”, além do seu caráter material visível, desvela outras dimensões e 

significados. A comunidade do Capivari deve conhecer e interpretar esse conjunto material 

simbólico, pois são forças com as quais ela convive e se relaciona, na tentativa de alcançar a 

integridade com esse Deus. 

Este conjunto simbólico revela também que a presença e a ingerência do Orixá 

atravessam o tempo, pois ele é um patrimônio que perpassa gerações, embora, alguns objetos 

ou elementos que condicionam sua presença estejam visivelmente relacionados com certos 

personagens ilustres, com figuras emblemáticas que, de alguma forma, marcaram a história do 

Terreiro através de suas trajetórias singulares.  
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5.4 A MATÉRIA E O SÍMBOLO  

O candomblé, em certos aspectos, parece nos propor uma reformulação na construção 

do nosso conhecimento e em nossa maneira de perceber e apreender as coisas. Parte desta 

reformulação está contida nos seus símbolos, já que para assimilar e compreender esses 

elementos simbólicos é necessário penetrarmos em outro conceito de realidade. 

A capacidade de atribuir sentidos e significados (o que alguns chamam de imaginário), 

sempre esteve presente na história humana, estando associada à cultura, às crenças e à 

produção de valores. Nessa perspectiva, os símbolos do Candomblé possuem uma relevância 

fundamental. Eles são formulações tangíveis de noções, abstrações de experiências quer sejam 

religiosas, sociais ou individuais, fixadas em formas perceptíveis, incorporações concretas de 

ideias, atitudes, julgamentos, crenças, convicções e valores.  

Os símbolos configuram-se também como produtos de uma construção coletiva, 

tornando-se instrumentos e meios que possuímos coletivamente para expressarmos as nossas 

visões de mundo. Os símbolos do Candomblé, em sua maioria, são produtos de uma 

concepção coletiva, recursos que as comunidades de Terreiro utilizam para edificar o seu 

modo de ser e de estar presente no mundo. 

Os símbolos de Omolu e Azansú analisados neste trabalho são também produtos de 

uma construção coletiva. Contudo, parece existir um critério de valor no que tange às 

materialidades que constituem os seus símbolos, e esta regra encontra-se estruturada nos 

fundamentos e preceitos religiosos do Candomblé e nos princípios morais e éticos de cada 

Terreiro, fomentando práticas excepcionais e singulares de preservação e de conservação dos 

seus elementos materiais. 

Sendo assim, através dessa análise sobre a matéria e a sua dimensão simbólica no 

universo do Candomblé, entendemos que para a interpretação e conhecimento dos 

significados contidos nos símbolos, não é necessário que os objetos ou elementos que lhes 

servem de suporte estejam sempre “petrificados” em sua forma e matéria. O conhecimento 

ancestral que eles transmitem, sobreviveu, ao longo dos séculos, tendo como base elementos 

materiais que foram substituídos, sendo preservados e perpetuados os sentidos míticos, 

morais, éticos e religiosos que eles representam. 
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Este tipo de conhecimento e postura é próprio da realidade afro-brasileira, que 

manteve o seu legado ancestral tendo como base a adaptação e a adequação. Assim, as 

comunidades-terreiro, representam materialmente ou através dos seres naturais, o sagrado e o 

transcendente, sendo esta outra forma de manter a presença do Orixá, Vodum ou Inquice 

durante as suas existências sobre a Terra. No entanto, o símbolo não é o que ele revela, mas a 

ponte que permite chegar ao sagrado, enquanto o símbolo revela algo divino, ele não é 

propriamente o divino, mas o mecanismo que o revela e no qual ele se mostra. Os símbolos 

são, assim, elementos indispensáveis na relação entre o homem e a divindade. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS: REFLEXÕES SOBRE O SIGNIFICADO DA 

MATÉRIA NO CANDOMBLÉ 

Com este trabalho, procuramos analisar e compreender de que maneira o Candomblé 

significa e preserva o seu patrimônio material composto pelas Arquiteturas dos seus templos, 

espaços sagrados, elementos e objetos sacros. Observamos que a preservação desses bens 

materiais se encontra submetida a processos de mutabilidade, substituição e transformação 

das suas matérias, estando atrelada de forma indissociável às práticas rituais e às visões de 

mundo das comunidades-terreiros que são representadas nos seus símbolos. A preservação de 

bens materiais está ainda articulada a conceitos que envolvem a ancestralidade e o parentesco 

e, sobretudo, a produção, potencialização e permanência do axé. 

 

6.1 AS PRÁTICAS DE PRESERVAÇÃO DA MATÉRIA NO CANDOMBLÉ 

É relevante esclarecer que as práticas descritas a seguir, foram observadas e analisadas 

nos Terreiros estudados para esta dissertação. Isso não quer dizer, portanto, que elas se 

apliquem de forma generalizada a todos os Terreiros de Candomblé. Embora possam existir 

algumas semelhanças com as práticas rituais de outros Terreiros, é fundamental destacar, que 

cada “casa de santo” possui a sua autonomia em termos de ritos, normas e regras, e exercem 

as suas atividades de forma independente, embora estruturadas em um conhecimento 

ancestral. 

Uma das questões que mais nos chamou a atenção é que o Candomblé possui matérias 

ocultas, ou seja, objetos materiais dotados de valor estético, carregados de um significado 

simbólico e religioso, que participam ativamente na produção do axé do Terreiro, mas que se 

encontram velados e escondidos. 

6.1.1 A preservação da matéria pelo culto, a substituição e a não exposição 

do objeto 

Falamos anteriormente através do pensamento de Eliade que todo objeto religioso 

possui uma áurea numinosa. No Candomblé não é diferente e, após a sua consagração, um 

objeto ritual torna-se possuidor de uma parcela do poder divino. Contudo, parece que na 

dinâmica de produção do axé das comunidades de Terreiro, existem objetos rituais e símbolos 

que são portadores de uma numinosidade mais relevante, ou seja, que parecem conter uma 
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porção maior ou mais importante de axé. Sendo assim, eles devem ser mantidos em reserva, 

longe dos olhares. 

Esses objetos são alvo de preservação, mas apenas um número muito restrito de 

pessoas tem acesso a eles. A distância do objeto numinoso que é alvo de culto no Candomblé 

tem como fundamento a conservação e a potencialização do seu axé, ou seja, a manutenção da 

força e do poder do objeto. Sua preservação consiste em permanecer no lugar onde se 

encontra, pois constitui o sentido de tudo o que foi transmitido pela tradição. 

Como exemplos desses objetos ocultos temos os ibás (assentamentos). Escondidos nos 

invólucros arquitetônicos dos quartos de santo e dos pejis, a preservação do seu axé consiste 

na não exposição dos objetos que os constituem. Retira-los do seu invólucro é extinguir o seu 

poder, a sua força, e o que importa de fato é que o objeto portador de axé exista e não que seja 

visto. No máximo, o objeto numinoso deve ser visto pelos sumos sacerdotes, pelos deuses e 

pelos espíritos. 

 

 

 

As camadas de invisibilidade em torno desses objetos são construídas precisamente 

para intensificar a sua força, multiplicando os seus poderes ao torna-los imperceptíveis. 

Todavia, mesmo entre os objetos que compõem o conjunto material de um símbolo, como no 

caso, o ibá, parece existir uma hierarquia estabelecida segundo o grau de importância de cada 

elemento que constitui o assentamento. Dentre eles, o okutá parece ser o que possui a maior 

relevância. 

O okutá é o objeto possuidor de uma “numinosidade absoluta”, é um objeto único, 

autêntico, incapaz de ser reproduzido pela ação humana, pois é um produto da própria 

natureza. Mesmo quando introduzido no conjunto material do ibá, o okutá permanece oculto, 

inefável, encoberto por louças, pratos cerâmicos, ferros, palhas e tecidos. De certo modo, uma 

exibição muito evidente é evitada para que exista certo grau de intimidade com o okutá, sendo 

esta, uma prática indispensável para a continuidade de sua força misteriosa. Essa energia 

preservada e misteriosa que é o axé, eventualmente irá surgir no corpo humano, por meio da 

possessão. 

Biri-biri bó won lójú 

Ogebri nko mariwô 

A escuridão cobre os olhos deles 

Aqueles que não foram iniciados 

Não podem conhecer o mistério do mariô. 

                        (SOBRINHO, 2015, p. 55). 
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Além da sua autenticidade e não reprodutibilidade, o okutá é possuidor de uma 

considerável perenidade, sendo o elemento que possui a maior permanência no conjunto 

material de um assentamento. Os ibás encontram-se expostos à ação do tempo. Por isso, um 

ou mais objetos que pertença ao conjunto material do ibá e que estejam degradados pela ação 

das intempéries e do tempo, podem ser substituídos. Desde que esses novos objetos sejam 

devidamente sacralizados e preservem o caráter do objeto antigo substituído, ou seja, as suas 

características estéticas, seus significados, seus sentidos míticos e a sua simbologia. Os 

materiais são substituídos, mas os símbolos continuam sendo os mesmos e revelam os 

mesmos sentidos transcendentes de antes. 

Depois de devidamente sacralizados, esses “novos objetos” são integrados ao conjunto 

material do ibá. Contudo, os objetos degradados não são simplesmente descartados, eles são 

ritualmente devolvidos à natureza. Isto revela que, mesmo danificado e, por isso mesmo, 

dispensável no que diz respeito à sua utilidade, o objeto degradado ainda possui uma 

importância, uma relevância que o vincula ao ciclo de restituição. 

A prática que efetiva o ciclo de restituição foi observada durante a pesquisa de campo 

no Humpâme Ayíono Huntolóji. Na parte posterior da Casa de Azansú, há inúmeros objetos 

em cerâmica (ver Fig. 65 a 67) que já fizeram parte dos assentamentos de Azansú, bem como 

objetos provenientes dos assentamentos de outros Voduns que foram afetados pela ação do 

tempo e, por isso, substituídos por peças novas. Gaiaku Regina de Avimadje, liderança do 

referido Terreiro, explicou que as matérias degradadas dos assentamentos são colocadas atrás 

da Casa de Azansú, pois “elas devem ser devolvidas à terra”. A matéria “tocada”, ou seja, 

sacralizada pelo axé de alguma divindade, deve ser restituída à natureza, evidenciando o 

vínculo dessas materialidades com o ciclo de restituição. 

Toda a parte de barro (cerâmica) você sabe que quebra, e louça também 
quebra, só o que não quebra é o okutá que é a pedra, mas as outras coisas 
agente pode substituir se quebrar, você não vai deixar quebrado [...] se 
quebrar não bota no lixo, de jeito nenhum, a gente coloca assim, por trás da 
Casa de Azansú, ou coloca perto de um atinsá [...] na verdade, aquilo ali se 
enterrar ótimo, devolve à terra99. 

 

 

                                                 
99 Depoimento de Gaiaku Regina Maria da Rocha a Denis Alex Barboza de Matos, em 30/06/2016, ssa. 
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Fig. 65. Objetos de assentamentos degradados e “devolvidos a terra”. Foto: 
Denis Matos/2016. 
 
 

 

Fig. 66. Objetos de assentamentos degradados e “devolvidos a terra”. Foto: 
Denis Matos/2016. 
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Fig. 67. Objetos de assentamentos degradados e “devolvidos a terra”. 
Foto: Denis Matos/2016. 
 

Observamos nessa relação entre permanência e transitoriedade algo simbólico. As 

matérias produzidas pela ação humana estão visivelmente mais expostas à degradação do 

tempo. Já falamos que o ibá é um símbolo que reúne, em seu conjunto, matérias naturais e 

produzidas pelo homem. O okutá, emblema máximo dos produtos naturais, possui uma 

permanência consideravelmente superior em relação aos objetos materiais produzidos pelo 

homem. Isto parece revelar a exiguidade e a finitude do homem diante do tempo e da 

natureza, pois as matérias por ele produzidas parecem possuir o estigma da brevidade 

humana. 

A ação do tempo também afeta a Arquitetura que contém a pedra sagrada do “Velho”. 

A Casa de Azansú é um objeto espacial e material, dotado de certos aspectos formais como 

peso, textura, cores, etc. Suas fachadas e ângulos desvelam-se à medida que nos movemos em 

torno dela. Segundo Norberg-Schulz (1975), “a presença corporal dos objetos não deixa de 

nos abrir alguma possibilidade de acesso a seu sentido de ser”. A Casa de Azansú, além de 

abrigar e ocultar a pedra da divindade, configura-se como um suporte material, um símbolo da 

transcendência que se revela. 

A numinosidade do okutá estando situado no interior da Casa de Azansú confere à 

pedra um sentido de objeto possuidor de uma força latente e imanente, o que introduz a 
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questão da posição do objeto no tempo e no espaço, como objeto “territorializado”. Segundo 

explica Pietz (1985). 

A “vida” do fetiche é condicionada por restrições no espaço e no tempo: sua 
inabilidade em mover-se fisicamente o torna estritamente dependente de seus 
humanos associados; sua inscrição num lugar concreto e específico como um 
templo, onde é protegido. (PIETZ, 1985, p. 12). 

A preservação do sentido simbólico dos objetos rituais e daquilo que eles revelam 

estão essencialmente e fundamentalmente vinculadas ao território, ao “lugar”, ao local onde o 

objeto se encontra e à comunidade ou grupo coletivo ao qual ele está associado. Desvinculado 

do seu lugar, do seu território e das suas relações sociais, os seus significados são extintos. 

O okutá de Azansú, enquanto símbolo desempenha uma função fundamental no 

terreiro. Na pedra são praticados rituais, evocações e louvações a Azansú, o patrono do 

terreiro. O okutá abre uma realidade exuberante que estaria vedada caso ela não fosse um 

símbolo.  

Situada no centro da “casa de taipa”, dominando o interior da edícula e iluminada sob 

a luz das velas que destacam a cor rubra do azeite de dendê entornado sobre a superfície da 

pedra, o referido objeto revela o sagrado. Em torno desse objeto são feitos pedidos de cura, 

orações, louvações, consultas sobre determinadas decisões a serem tomadas, solenidades e 

celebrações. Tudo o que potencializa o fluxo de axé, essa dinâmica é sempre algo singular, 

único e irreprodutível, não sendo apenas uma porta para o divino, mas também uma abertura 

para as várias realidades humanas. O que também evidencia que os cultos e rituais dirigidos à 

pedra consistem em eficiente prática de conservação e preservação do objeto, já que esses atos 

propiciam renovar o fluxo de axé, ampliando e também renovando os seus sentidos e 

significados. 

6.1.2 A preservação do axé através dos rituais 

Vinculada a preservação pelo culto, tem-se a prática dos rituais. De fato, a principal 

ação de preservação nos Terreiros estudados está direcionada ao axé. Essa força, poder ou 

energia divina é o princípio, o cerne, o elemento que dá sentido a todas as atividades 

religiosas do Candomblé. Conceito complexo, possuidor de numerosas e diversas 

interpretações, o axé, uma vez obtido, despertado ou introjetado em algum suporte material, 

precisa ser preservado. Contudo, existem diferentes “escalas” e “proporções” de axé. Por 
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exemplo, o axé introduzido numa lâmina para o sacrifício ritual não é o mesmo axé nem 

possui a mesma magnitude do que está contido numa pedra onde uma divindade está 

assentada.  

Talvez, por isso, a sabedoria afrodescendente tenha percebido que os axés mais 

significativos e relevantes devam estar ocultos ou tenham que ser introjetados nas coisas mais 

permanentes e duráveis como as coisas da natureza, ou seja, pedras, árvores, terra, que são 

suportes materiais que transcendem ao homem e que permanecem existindo no mundo, 

perpassando gerações sem a necessidade, ou dependência, da intervenção humana. Suportes 

materiais que se adequam e se modificam conforme as transformações do meio natural, as 

intempéries e o passar do tempo.  

Acreditamos que esta é uma prática de preservação muito lógica e sofisticada, que se 

alinha perfeitamente à cosmovisão do Candomblé em sua relação com o ambiente natural. 

Portanto, o axé do Terreiro (que consiste fundamentalmente no axé do chão, da cumeeira e da 

divindade patrona da casa, e que juntos dão origem ao axé comunal) constitui o principal 

patrimônio de uma casa de Candomblé e encontra-se nas coisas mais duráveis, nos objetos 

cuja dimensão material possui uma perenidade significativa, e que duram e permanecem de 

modo independente do homem, mas que também possuem uma característica de mutabilidade.  

Contudo, a efetiva preservação do axé se dá pela sua circulação e pelo seu fluxo. A sua 

permanência está na dinâmica, na renovação, no seu uso e manipulação constante, propiciada 

na prática dos rituais. É por meio dos ritos que o axé é ativado, liberado, canalizado, fixado e 

disseminado entre os seres e os objetos, consagrando-os. É o axé introjetado ou potencializado 

pelo ritual, que permite aos objetos sacros atuar e assumir os seus plenos significados, pois a 

ação desenvolvida nos ritos confere sentido a essas materialidades tornando-as vivas e 

animadas. Portanto, as práticas rituais configuram-se como o principal meio de preservação e 

permanência do axé, evidenciando que a preservação desse poder divino está 

fundamentalmente vinculada à memória e ao saber ritual, ou seja, às práticas, fórmulas, 

segredos, normas, regras e preceitos litúrgicos que são transmitidos ao longo do tempo. Sem a 

memória e o saber ritual que guardam os códigos, símbolos e os atos litúrgicos específicos a 

cada divindade, bem como os meios para decifrá-los e acessá-los, não existe a possibilidade 

de produção, potencialização, renovação e permanência do axé. 
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6.1.3 A preservação da matéria pela ancestralidade 

Outra questão observada durante a pesquisa é que alguns objetos do candomblé são 

regidos pela ancestralidade. O antropólogo Júlio Braga (1995) chama essa influência 

ancestral de valor de ancestralidade. Segundo o autor, esse entendimento da ancestralidade 

produz preceitos, regras, costumes, práticas e normas comportamentais e disciplinares dentro 

do terreiro de candomblé. Propiciando unidade à comunidade pelas relações de participação, 

assistência, colaboração e contribuição provenientes da reverência e do respeito às 

determinações, diretrizes, ensinamentos e conselhos dos ancestrais. 

Essa influência da ancestralidade parece desempenhar um papel importante na 

construção do cotidiano das pessoas que pertencem a um determinado Terreiro de 

Candomblé, especialmente dos descendentes consanguíneos dos fundadores de uma casa de 

santo. As atividades socioculturais que fogem do cunho religioso, como as de natureza 

recreativa, reparos e construções do conjunto arquitetônico do terreiro, celebrações profanas 

que por ventura envolvam a comunidade são realizadas a partir do invisível consentimento 

dos antepassados, que são consultados nas suas representações coletivas localizadas no Ilê Ibó 

Aku (casa de adoração aos mortos). 

A ingerência ancestral encontra o seu ápice no axé dos antepassados presentes nos ibós 

(assentamentos dos mortos) situados no Ilê Ibó Aku. É importante destacar que o culto aos 

mortos tratado neste trabalho, não diz respeito ao culto de Bábá Egungum 100 ou Bábá Egum, 

espírito ancestral ritualmente preparado para a veneração e invocação em cerimônias públicas 

e privadas nas quais surge corporificado e delineado pela sua roupa ritual. 

O culto ao qual nos referimos, trata das grandes personalidades já falecidas e que 

desempenharam papéis significativos na fundação dos primeiros Candomblés, como também 

o culto aos mortos que desenvolveram papéis relevantes na hierarquia iniciática das suas 

comunidades, tendo sido indivíduos de destaque. Esse tipo de culto é conhecido como culto 

aos Essás ou Uessas, e se desenvolve dentro do Ilê Ibó Aku, sendo realizado por um número 

restrito de pessoas e sem a manifestação física dos antepassados, sendo, portanto, algo distinto 

                                                 
100 Os Bábá Egungum se apresentam ao público após ritos tradicionais, cobertos com panos coloridos (abalás), 
tiras de tecido enfeitados com búzios e pequenos espelhos, contas e miçangas, permitindo que os participantes do 
culto vejam uma aparição mais parecida com os humanos; ligeiramente com dois membros superiores e dois 
membros inferiores, o restante não se vê descoberto, pois o todo é o ancestral. Além disso, há o banté, que 
identifica um Egungum, também com enfeites e espelhos, e o ké (brado gutural), além do igí ou segí que é a voz 
do ancestral. 
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do culto a Bábá Egum. Durante a realização da pesquisa de campo no Terreiro do Capivari, 

descobrimos que a influência dos ancestrais pode extrapolar os limites do Ilê Ibó Aku. 

Aquela representação de Omolu, simples, e [...], eu vou lhe dizer, vou lhe 
contando, o que é a representação [...], aquela cadeira, quem sentou ali [...], 
era destinada a Iyalorixá Xina do Capivari entendeu? Pertencia a ela que é a 
minha mãe biológica. E de antemão, foi no reinado dela em vida, ela era de 
Omolu, meu tataravô, Tio Anacleto já era [...], ele era o fundador da casa 
também, e a casa é uma homenagem a Obaluaiê, que chama também de 
Omolu entendeu? E aí então é o seguinte, a gente tem que venerar isso, eu 
mesmo tenho que venerar isso até o fim da minha vida entendeu? Ali é o 
seguinte, ali é a representação que a gente bota em memória a 
ancestralidade, e aí a gente tem que fazer entendeu? Ali ninguém senta mais, 
ali é uma coisa que pertence sim, aos ancestrais entendeu? A gente tem que 
respeitar, tem que venerar isso. É uma coisa assim [...] pra mim aquilo ali é 
uma coisa sagrada, é uma representação de Omolu, já têm o “pé da cajá” que 
é a representação já feita pelos meus antepassados, pelas mãos de Tio 
Anacleto entendeu? E aí a gente foi dando continuidade, e aí chegou o tempo 
que ela (referindo-se a Mãe Xina) se encerrou aqui na Terra entendeu? E a 
gente tem o respeito primeiro ao Orixá (Omolu), e depois com a falta dela 
(Mãe Xina) o respeito à ancestralidade. E aí a gente cultiva aquilo ali 
também venerando os antepassados101.  

Esse depoimento do Babalorixá Bartolomeu Souza de Almeida, mais conhecido como 

Bábá Nino de Oxumarê, atual liderança do Terreiro do Capivari, revela que a ingerência 

ancestral se estende para além dos espaços físicos de culto aos mortos do Terreiro. No caso do 

Capivari, essa influência é identificada no “Trono de Omolu”, situado no barracão do 

Terreiro. Os objetos que constituem esse símbolo evocam a memória ancestral dos fundadores 

da casa, de tal maneira que a memória dos antepassados transcende os limites do Ilê Ibó Aku, 

para projetar na comunidade do Capivari um conjunto de normas e valores de grande poder 

disciplinador de todas as relações sociais. 

Observamos que no “Trono de Omolu” do Capivari há uma justaposição entre a 

transcendência que revela Obaluaê e a transcendência que “traz de volta” o antepassado. 

Evidenciando que o símbolo, como afirmado por Eliade (1985), possui uma multivalência, 

pois, no caso em tela, o conjunto material descrito tanto evoca o Orixá, como os sacerdotes 

falecidos e que em vida foram consagrados a essa divindade, no caso, Tio Anacleto de 

Omolu, fundador do Terreiro, e Mãe Xina de Obaluaê, notável Ialorixá da casa e bisneta de 

                                                 
101 Depoimento do Babalorixá Nino de Oxumarê a Denis Alex Barboza de Matos em 03 de setembro de 2016, na 
cidade de São Félix/BA. 
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Tio Anacleto. Assim, o “Trono do Velho”, enquanto símbolo, desvela toda a linhagem 

ancestral, genealógica e familiar do Terreiro do Capivari. 

A ingerência ancestral presente no “Trono de Omolu” ainda revela algo curioso. Na 

liturgia do Candomblé, quando ocorre o falecimento de um membro do Terreiro, são 

realizados ritos fúnebres que têm como objetivo encaminhar a alma do morto para o além. 

Nos Candomblés de tradição Nagô-Ketu, esse ritual fúnebre é chamado de Axêxê, e de Zerim 

nos Candomblés Jeje. 

É importante esclarecer que, na cosmovisão do Candomblé, a morte não é 

compreendida como a extinção total. O evento da morte é uma mudança de estado, de plano 

de existência e de categoria, sendo parte da dinâmica social. “A esteira da morte está 

estendida em frente de todos os humanos, portanto, somos desse mundo, mas estaremos logo 

em outro lugar a qualquer momento, sejamos velhos ou moços” (SOBRINHO, 2015, p. 86). 

Sendo assim, vida e morte não são separadas, pois uma e outra representam um único sentido. 

Para nascer é preciso morrer, e a morte dá continuidade à vida. 

Uma das etapas do ritual fúnebre consiste em separar os pertences materiais do morto 

como o ibá do seu Orixá, roupas, objetos rituais e pessoais, etc., dos outros objetos 

pertencentes aos vivos. Geralmente, o ibá da divindade à qual o morto foi consagrado em vida 

é retirado do pêpêlê e posto diretamente sobre o chão. Em outros casos, é retirado do quarto 

dos Orixás e colocado em um local específico. As talhas e as quartinhas em cerâmica do 

assentamento do Orixá da pessoa falecida são esvaziadas e emborcadas, assim simbolizando 

que uma vida se extinguiu. 

O Axêxê ou o Zerim podem durar um dia ou uma semana, pois isso depende da 

importância e da posição do falecido na hierarquia do Terreiro, bem como do seu tempo de 

iniciação. Há casos em que não existe a necessidade de realização da referida cerimônia em 

sua plenitude e complexidade. É feito apenas o “carrego” do morto, sendo este, um fardo que 

contem todos os objetos materiais pertencentes ao falecido, que são preparados ritualmente, 

sendo, posteriormente, restituídos à natureza. A restituição do “carrego do morto” à natureza 

visa o desligamento do espírito do defunto deste mundo, o Aiê, para que seu espírito não 

tenha mais nenhum apego material, pois, uma vez cortados seus laços e relações materiais 

com este mundo, ele terá um novo nascimento no Orum. 
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Esta entrega do “carrego” é efetivada com a destruição dos objetos materiais contidos 

no fardo, entre eles, o Ibá e todos os símbolos, insígnias e objetos sacros pertencentes à 

divindade à qual o falecido foi consagrado em vida. O que evidencia que a matéria que 

compõe os objetos rituais pertencentes a um morto, torna-se portadora de um significado que 

não está associado à sua conservação ou permanência, mas sim à sua destruição. Portanto, 

esses objetos póstumos estão vinculados àquilo que denominamos de prática de destruição. 

Esta prática de destruição é o princípio que desvincula o espírito do morto da sua 

divindade, bem como a sua ligação com o mundo material, possibilitando o seu renascimento 

e encaminhamento no mundo espiritual. O único elemento do assentamento do morto que não 

é “tocado” pela prática de destruição é o okutá, pois este nunca é destruído. O okutá, símbolo 

máximo do Orixá ou Vodum outrora cultuado no assentamento, é solenemente restituído à 

natureza, evidenciando, mais uma vez, a superioridade existencial e temporal da natureza 

divinizada em relação ao homem. Este último é “um ser para a morte”.  

Sendo assim, a priori, poderíamos supor que todo objeto ritual que estabeleça um 

vínculo direto de pertencimento entre uma divindade e o seu filho de santo recém-falecido 

seria inevitavelmente afetado pela prática de destruição. Todavia, não foi o que observamos 

durante a realização da pesquisa de campo para este trabalho, pois percebemos que há uma 

seleção de objetos materiais que podem ou não ser afetados por essa prática. 

Essa seleção se dá a partir da posição, influência, grau iniciático e importância do 

morto no seio da comunidade-terreiro à qual pertencia. Tomemos como exemplo os objetos 

sacros materiais pertencentes a uma Ialorixá (mãe de santo) falecida. Após o seu desenlace, 

todas as representações materiais pertencentes ao seu Orixá serão absorvidas pela 

comunidade-terreiro. Ou seja, a divindade à qual a sacerdotisa foi consagrada em vida, e 

individualizada no seu orí (cabeça) através do ato da iniciação, torna-se, após a sua morte, um 

bem coletivo, bem como tudo aquilo que a representa no plano material. 

Assim, o Orixá ou Vodum e seus elementos materiais portadores de axé, que outrora 

pertenceram a um indivíduo agora inserido na categoria de “ancestral ilustre”, tornam-se um 

patrimônio do Terreiro, um bem comum e coletivo não afetado pela prática de destruição. Isso 

explica o motivo por que os emblemas e os objetos materiais do Obaluaiê de Mãe Xina, 

permanecerem preservados no barracão do Terreiro do Capivari. 
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Nas dinâmicas das comunidades-terreiros de Cachoeira e São Félix, o espírito do 

morto deve ser encaminhado para o além, afastado do mundo material, pois a sua 

permanência no plano terreno compromete a higidez espiritual do Terreiro. Contudo, o 

“ancestral ilustre” é um mentor comunal, que zela por toda a comunidade do Terreiro.  

A inserção de um morto na categoria de “ancestral ilustre” é dada a partir de preceitos 

rígidos, fundamentados pelos rituais e pelo escrutínio da própria ancestralidade, ou seja, é o 

próprio “corpo de ancestrais” do Terreiro que preconiza o acesso do recém-falecido à 

confraria dos “ancestrais ilustres”. O morto “eleito” deve ter sido, em vida, alguém com 

atributos e qualidades invulgares, testadas e reconhecidas no contexto grupal e, sobretudo, 

veiculadas através da memória coletiva. Fica evidenciado então que, na cosmovisão do 

Candomblé, aquilo que fazemos em vida repercute e ecoa na eternidade. 

Alguém que assim é considerado deve ter assumido compromissos ou 
responsabilidades sociais e funcionais dentro e fora do seu grupo de origem, 
qualificando-se dessa maneira à vigência ancestral após a sua morte. Não é 
suficiente, portanto, ser detentor de qualidades pessoais ou ter demonstrado, 
na prática, excelente desempenho na estrutura do grupo. Faz-se 
imprescindível o reconhecimento público desses atributos, processados nas 
relações intragrupais, devendo o que se encontra neste caso ter demonstrado 
publicamente sua capacidade de liderança e consequente prestígio social. 
(BRAGA, 1995, p. 99). 

Esse reconhecimento pelo grupo da ascensão de um morto à confraria dos “ancestrais 

ilustres” é formalizado pelos ritos fúnebres. Nesses atos a comunidade-terreiro manipula a 

imortalidade do espírito do morto com o objetivo de inseri-lo no seio dos “antepassados 

egrégios”, com os quais uma determinada sociedade mantém relações privilegiadas. A 

memória e a ingerência do “ancestral ilustre” manifestam-se nos momentos de festa, nas 

adversidades que a casa enfrenta e até mesmo nas trivialidades do cotidiano do grupo social 

da casa de santo.  

A ingerência ancestral também é projetada na Arquitetura do Terreiro, pois a 

Arquitetura preserva a memória do fundador da casa. Contudo, essa preservação não está 

associada à conservação da materialidade da edificação em si. Essa memória ancestral é 

preservada no “modo” de fazer as coisas, da forma deixada e desejada pelo ancestral, como a 

maneira como o barracão deve estar organizado, os aspectos estéticos como as cores a serem 

mantidas nas esquadrias e paredes, e que evocam o Orixá ou o Vodum patrono do Terreiro. 

Além disso, as decorações, os ojás e alakás e os utensílios que agradavam ao ente falecido em 
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vida. Tudo de acordo com a “vontade do ancestral”, como o antepassado gostaria que 

estivesse, o que evidencia amor, respeito e obediência à sua memória. Como se tudo se 

passasse na dimensão de um mundo uno e indivisível compartilhado por vivos e mortos. 

6.1.4 A preservação da matéria pelo parentesco 

Associado a essa noção de ancestralidade presente no Candomblé, está o significado 

do parentesco vinculado à “família de santo” de um Terreiro. Os Terreiros de Candomblé são 

estruturados a partir da organização de uma linhagem familiar. Contudo, esse sistema de 

parentesco não se encontra fundamentado apenas em fatores biológicos e consanguíneos, pois 

os membros de uma família de santo estão interligados, sobretudo, por um parentesco 

religioso. 

A família de santo, como uma família biológica, possui uma variedade de “parentes-

de-santo”: pais; mães; avôs; irmãos, etc. A inserção de um indivíduo em uma família de santo 

ocorre com o advento da sua iniciação religiosa. Uma vez consumado o processo de iniciação, 

o neófito passa a integrar a estrutura de parentesco religioso de um Terreiro de Candomblé. 

Essa vinculação religiosa, se intercruza com os indivíduos de relação consanguínea, para 

garantir-lhes quase que o mesmo nível de aceitação no grupo familiar extenso.  

Um dos principais fatores que vinculam o parentesco religioso entre os membros de 

um Terreiro de Candomblé é o fato de um grupo de pessoas, ou mesmo uma comunidade, 

terem sido iniciados pelo mesmo sacerdote ou sacerdotisa. A “mão” da sacerdotisa sobre o  

orí 102 desses indivíduos estabelece uma relação de parentesco interpessoal, dinâmica e viva 

entre a sacerdotisa e o grupo iniciado, sendo seus membros considerados os seus “filhos”. A 

“mãe de santo” tem a “sua mão” sobre todos os membros iniciados no Terreiro, pois é através 

das mãos dela que um grupo ou um indivíduo “nasce” dentro da religião. O axé do Terreiro é 

imantado em suas cabeças e em seus corpos, estabelecendo um laço de irmandade entre eles 

que permanece mesmo após a morte da mãe-de-santo. 

A dinâmica do parentesco no Candomblé também funciona como causa da 

preservação de determinados objetos rituais. Quando um indivíduo, em vida, transfere o 

assentamento ou outros objetos rituais do seu Orixá ou Vodum a um parente consanguíneo ou 

a um parente de “santo”, eles não serão “tocados” pela prática de destruição após a morte do 

                                                 
102 Orí – é a denominação dada à cabeça. Parte do corpo humano onde são direcionados os principais rituais de 
iniciação.  
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antigo proprietário. No momento da transferência, o herdeiro passa a ser o novo portador 

tanto dos objetos, como do axé contido neles, sendo também o responsável pela 

potencialização e renovação do axé desses utensílios. É através dessa prática ligada ao 

parentesco, que certos artefatos rituais do Candomblé atravessam gerações, tornando-se 

verdadeiras relíquias de família.  

A relação de parentesco no Candomblé também surge no processo de construção dos 

Terreiros. O Ilê Axé, o Humpâme ou, ainda, a Casa de Santo exercem um papel central na 

constituição das relações familiares e de parentesco no seio do povo de santo. Os processos de 

construção que revelam parentescos podem ser percebidos na fundação de um novo Terreiro 

de Candomblé. Este herdará do seu Terreiro de origem (ou casa mãe como é comumente 

chamado pelo povo de santo) não somente o seu axé, preceitos, rituais e costumes, mas 

também, certos padrões estéticos, simbólicos, construtivos e de ordenamento espacial que 

remetem de forma subjetiva às características arquitetônicas e físicas da casa mãe. 

É bastante comum a dinâmica migratória de grupos entre um Terreiro recém-fundado 

e a sua casa de origem, ampliando de forma efetiva as relações de parentesco de um mesmo 

axé. De tal maneira que é como se uma mesma família de santo que habite dois lugares 

distintos e distantes no tempo e no espaço, esteja, na verdade, habitando uma única casa ou o 

mesmo Terreiro. É nesse processo que os grupos se deslocam para construir casas, pejis, 

quartos de santo, barracões e abassás constituindo novas centralidades nas suas relações. O 

que vincula e comunica o parentesco religioso não é só a mera convivência, não é só o 

sangue, mas a conexão e emissão do axé presente nas cabeças (orís) dos indivíduos e nas 

materialidades dos templos. 

Assim, podemos conceber o Humpâme Ayiono Huntolóji e o Terreiro do Capivari 

como universos de construção das relações mais fundamentais de uma tradição de matriz-

africana. As edificações dos Terreiros de Candomblé estudados, enquanto organismos 

espaciais e materiais, se configuram como símbolos das relações sociais, de tal maneira que 

os seus lugares, recintos, ambientes e expressões não podem ser dissociados dos grupos e 

comunidades culturais que as edificam e nelas vivem. Pois, em um sentido inverso, as 

edificações também afetam, interferem e atuam nos contextos socioculturais desses grupos. 

Quanto ao parentesco religioso, serve de veículo para a transmissão, aos 
mais jovens, de algumas particularidades do saber iniciático e das 
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experiências vividas pelos antigos membros do grupo. (BRAGA, 1995, p. 
26). 

Essa transmissão do conhecimento e do saber ritual aos mais jovens, proporcionado 

pela relação de parentesco, é também efetivado durante o processo de produção das 

Arquiteturas dos Terreiros. Ocorre através da prática de reunir o grupo para executar uma 

atividade comunal no casa de santo, na ação de preparar ritualmente o próprio corpo para 

edificar um lugar consagrado a uma divindade ou no processo de sacralização do solo que 

antecede a execução das fundações e embasamentos de uma edificação.  

Os cânticos, rezas, louvações e as oferendas feitas nos espaços naturais, solicitando a 

permissão dos ancestrais e das divindades para a retirada da matéria prima que irá compor 

essas Arquiteturas religiosas, bem como a escolha e a seleção criteriosa dessas materialidades, 

e as maneiras como elas são retiradas do ambiente natural sem que seja perdido o seu 

potencial místico e sagrado, funcionam como formas de transmissão de conhecimento. Todo 

esse conjunto de práticas que mesclam os saberes rituais e técnicos, e que são transmitidos e 

passados de forma discreta e sigilosa para aqueles que são da “família”, potencializam as 

relações de parentesco. Desse modo, templos, homens e grupos sociais são construídos, pois 

fazem parte do mesmo círculo de relações que preservam simultaneamente o axé e a família 

de um Terreiro. 

6.1.5 A preservação das edificações 

No que tange à Arquitetura dos templos afro-brasileiros, especificamente a dos 

templos de Azansú no Terreiro Humpâme Ayíono Huntolóji em Cachoeira, e do Ilê Axé Oyó 

Ni Ibecê ou Terreiro do Capivari, em São Félix, o ato de construir se dá de forma 

concomitante à produção, potencialização e permanência do axé. O ato de edificar, reformar, 

conservar ou mesmo restaurar esses templos é efetivado através de uma dinâmica que envolve 

a construção física propriamente dita e a afirmação existencial efetuada através dos rituais. A 

produção dessas Arquiteturas é ritualizada mediante o preparo da purificação dos corpos 

daqueles que participam da construção, os pedidos de agô (permissão) e de indulgência aos 

deuses, a apuração dos seus desejos, imposições e orientações sobre a construção das suas 

casas, e a implantação do axé no solo onde será erguida a edificação, tornando o processo de 

produção arquitetônica um veículo por meio do qual o axé das divindades é disseminado e 

distribuído entre os membros do Terreiro. 
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A permanência dos axés “plantados” nos solos, a prática dos rituais que os alimentam 

e os renovam anualmente, e os processos de mutabilidade dessas Arquiteturas, configuram-se 

como elementos basilares, fundamentais e imprescindíveis para as ações de preservação 

dessas edificações segundo a ótica do Candomblé.  

As concretudes materiais da Casa de Azansú e do Barracão do Capivari são elementos 

condicionantes dessas edificações, mas a permanência das suas matérias originais, das suas 

formas e volumetrias não possuem valor intrínseco algum. O principal valor está naquilo que 

essas Arquiteturas abrigam, ou seja, os objetos portadores de axé, os rituais, as relações 

socioculturais e o fluxo de axé que permeia a Arquitetura.  

O que se preserva efetivamente nessas edificações é a sua dimensão simbólica, sendo 

entendidas, portanto, como suportes materiais que revelam algo que é transcendente. No caso 

da Casa de Azansú do Huntolóji, há uma preocupação com a técnica construtiva, que deve ser 

a “taipa de sopapo”, contudo, essa técnica aplicada à referida edificação atende a uma 

necessidade ritual e simbólica, não havendo uma preocupação com a permanência em si das 

matérias que a compõem. A preocupação principal é o modo como essas construções devem 

ser erguidas, ou seja, seguindo os preceitos e fundamentos dos rituais e de acordo com os 

desígnios de Omolu e Azansú.  

Esses templos são, assim, construções em perene processo de transformação, 

destruição e reconstrução, sem deixarem de ser as mesmas edificações, permanecendo como 

as Casas do “Velho”, desde que o axé dessa divindade permaneça “vivo”, e incólume em sua 

essência, no interior dessas construções. Essas Arquiteturas possuem uma relevância enquanto 

“suportes existenciais”, revelando os significados latentes dos espaços onde se encontram e os 

convertendo em lugares. Mais ainda, incorporam a esses espaços qualificados uma rede de 

significados que viabiliza a construção de valores e de relações de identidade, possibilitando a 

concretização de sensações e emoções. Como “suportes existenciais”, essas Arquiteturas 

interagem com cada elemento que constitui o lugar, ou seja, as árvores, os assentamentos das 

divindades, a terra, o céu, o tempo, as estações do ano, o além e o mundo espiritual, 

propiciando as relações de devoção entre os homens e as divindades. 

Essas Arquiteturas configuram-se como invólucros que contêm no seu interior o axé 

da terra, da luz solar, da cura e da vida, mas também os segredos que fragilizam a matéria 

orgânica do homem, preparando-o para o inefável evento da morte. Talvez por isso, o 



213 

                         
 
“Velho” seja uma divindade tão temida, pois ele lembra ao homem a sua condição de ser 

efêmero, perecível, ou seja, um ser para a morte e fadado ao desaparecimento no mundo 

material, cuja matéria orgânica, em dado momento, será devolvida à massa genérica da terra.  

6.1.6 A preservação das árvores 

As árvores sagradas parecem possuir uma deferência no que diz respeito aos demais 

elementos materiais que são alvo de culto no Candomblé. As práticas de preservação 

destinadas a elas também apresentam características singulares. A poda dos seus galhos 

requer um preparo ritual, sendo efetuada apenas quando necessário, e quem a executa deve 

estar com o “corpo purificado”. Antes da poda, são feitas, aos pés da árvore, oferendas à 

divindade à qual a árvore é consagrada, o seu tronco é cingido com um pano branco, como um 

pedido de indulgência à divindade, e a poda dos galhos é realizada de forma respeitosa e sob a 

supervisão do sacerdote do Terreiro. 

Já destacamos o papel fundamental desses organismos vivos na dinâmica de produção 

de axé dos Terreiros, pois as árvores, assim como as pedras sagradas, possuem uma 

considerável perenidade, sendo também portadoras de uma importante carga simbólica. Algo 

curioso nos foi revelado durante a pesquisa de campo no Terreiro do Capivari, no momento 

da nossa primeira visita ao Terreiro em julho de 2016, pois a cajazeira se encontrava com 

poucas folhas, com um aspecto ressequido, como que afetada por uma patologia (ver Fig. 68).  

O sacerdote da casa nos informou então que aquilo era normal, explicando que no 

período que antecede as festividades de Omolu as folhas da árvore “caem”, mas que no mês 

de culto ao “Velho” a árvore já estaria “viçosa”, o que de fato constatamos ao retornarmos ao 

Terreiro em outubro de 2016, mês em que foi realizada a cerimônia do Olubajé, ocasião em 

que a cajazeira estava repleta de folhas verdes (ver Fig. 69). Segundo o sacerdote, isso indica 

a renovação do axé de Omolu. 
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Fig. 68. Cajazeira com aspecto ressequido. Foto: Denis Matos/2016 

 

 
Fig. 69. Cajazeira repleta de folhas verdes. Foto: Denis Matos/2016. 
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Podemos supor que se trata de um fenômeno natural da árvore, relacionado às estações 

do ano, mas, para a comunidade do Capivari, é um sinal de Omolu, o que confirma o 

pensamento de Eliade, de que o significado do símbolo só tem sentido para quem faz ou 

vivencia a experiência simbólica, descobrindo, mediante o suporte material, o sagrado.  

Na cosmovisão dos membros do Capivari, a preservação da árvore consiste, 

primeiramente, na renovação do axé de Omolu, sendo realizadas, de forma secundária, 

práticas e medidas de preservação visando à permanência do vegetal. Não é permitida, 

portanto, a intervenção arbitrária do ser humano, ou seja, a poda deliberada dos seus galhos e, 

sobretudo, nenhuma ação que afete ou prejudique a raiz da árvore.   

A jaqueira de Azansú no Huntolóji, por sua vez, já se encontrava em avançado 

processo de deterioração quando realizamos a prospecção no Terreiro, restando de pé, apenas 

o seu imponente tronco (ver Fig. 70). Contudo, ele não foi cortado, pois as normas sacras do 

Terreiro proíbem tal ato, pois, ainda que degradado, o tronco da jaqueira de Azansú não pode 

ser cortado. 

 

Fig. 70. Tronco da jaqueira de Azansú. Foto: Denis Matos/2016. 
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 Já dissemos que no Candomblé existem práticas rituais para a substituição de árvores 

sem que ocorra o desaparecimento do axé contido na árvore degradada. Entretanto, 

observamos que essa substituição não ocorre de forma arbitrária ou deliberada, pois só é 

possível quando toda a matéria orgânica da árvore vai de encontro ao solo, ou seja, quando a 

“mão da natureza” a derruba, efetivando o ciclo de restituição.  

 

6.2 A QUESTÃO DA AUTENTICIDADE DA MATÉRIA NO CANDOMBLÉ 

O acima descrito é algo muito distinto do ideal e dos procedimentos de preservação 

das instituições preservacionistas que tutelam os Terreiros de Candomblé, e que têm como 

foco a permanência, a imutabilidade e a autenticidade da matéria dos seus bens culturais, 

restringindo com rigor mudanças nas edificações dos Terreiros e limitando-se a preservar 

apenas os seus elementos arquitetônicos como telhados, formas, volumetrias e gabaritos. 

Sobretudo, buscam manter a matéria original desses elementos, efetivando, assim, a lógica da 

imutabilidade como o cerne da prática de preservação. 

As práticas e os modos de preservação da matéria no Candomblé colocam em questão 

o conceito ocidental de autenticidade, que, de acordo com cânones ainda vigentes nas 

instituições preservacionistas, está diretamente relacionado à preservação da matéria original. 

Conforme essa noção, a conservação e a integridade da matéria original de um objeto alvo de 

preservação é algo essencial para que este seja percebido e considerado como autêntico. 

Portanto, como os templos e os objetos sacros do Candomblé, que são regidos pela 

mutabilidade das suas matérias, poderiam atender a essa ideia de autenticidade das 

instituições preservacionistas? Este é, sem dúvida, um dos argumentos mais utilizados por 

aqueles que não compreendem a dinâmica de preservação dos bens materiais nos Terreiros de 

Candomblé, para defender a inviabilidade da proteção desse bem cultural como patrimônio. 

A mutabilidade é um dos princípios basilares do Candomblé. Ainda que um Terreiro 

seja reconhecido pela sua história e antiguidade, a sua cultura e tradição estão continuamente 

sendo reformatadas, numa dinâmica constante, que envolve as práticas rituais e os seus 

elementos iconográficos, como as suas Arquiteturas, os seus objetos rituais e os seus espaços 

físicos. A noção de autenticidade é indissociável, por outro lado, das discussões teóricas e das 

ações de preservação e conservação do patrimônio, guardando, muitas vezes, relação direta 

com a percepção dos valores associados a determinado bem cultural de natureza tangível. 
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A autenticidade surge nesses casos para designar o que vem a ser verdadeiro, real, 

legítimo e genuíno, que é dado como certo e sobre o qual não há dúvidas. Este conceito 

determina, assim, questões essenciais que envolvem a preservação do bem cultural, como o 

que de fato nele deve ser preservado e de que maneira. 

Pode-se então indagar sobre o que de fato se adequa no Candomblé a esse princípio de 

autenticidade que fundamenta as práticas de salvaguarda dos bens materiais tutelados pelas 

instituições preservacionistas. Aferir a autenticidade de um bem cultural é uma tarefa 

complexa, que demanda uma verificação, sobretudo, dos valores relacionados ao bem, sendo 

tanto mais difícil avaliar a autenticidade de um bem cultural, quanto mais densa for a rede de 

relações a partir da qual se constrói o juízo de valor. 

Sabemos que a autenticidade do bem cultural deve ser entendida tanto na dimensão 

material como na imaterial. Todavia, é relevante sermos cautelosos no modo como 

vinculamos essas duas dimensões ao objeto alvo de preservação com o intuito de avaliar a sua 

autenticidade, não podendo se eleger uma em detrimento da outra. O que geralmente ocorre 

nas instituições preservacionistas brasileiras, a despeito das novas noções introduzidas nos 

anos 1990, é a aferição da autenticidade baseada em um critério fixo e unívoco, vinculado à 

dimensão material do bem cultural, ou seja, levando a crer que é a matéria original o que 

valida a autenticidade do objeto. Mas como observamos ao longo deste estudo, este princípio 

e tipo de critério não se adequam de forma plena às realidades das comunidades-terreiro. 

A Conferência de Nara, realizada no Japão em 1994, encontro organizado pela 

UNESCO, ICCROM e ICOMOS, voltou-se ao debate da noção de autenticidade e à avaliação 

dos seus critérios, bem como da sua aplicação nas práticas de conservação e preservação 

frente à diversidade do patrimônio cultural mundial. O documento produzido a partir desse 

encontro, concluiu sobre a impossibilidade de se basear os julgamentos de valor e 

autenticidade em critérios fixos, consagrando a idéia de que estes devem ser considerados e 

entendidos no contexto de cada cultura, ou seja, a partir dos contextos culturais específicos 

aos quais se referem. 

Neste mesmo documento, há uma relevante explicação sobre a importância do 

entendimento da autenticidade à luz da proposta estabelecida na conferência, e o seu papel 

fundamental nos estudos científicos sobre o patrimônio cultural, nos planos de conservação e 
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restauração, bem como nos procedimentos de inscrição utilizados pela Convenção do 

Patrimônio Mundial e outros inventários do patrimônio cultural. 

A partir da Conferência de Nara, podemos entender que a autenticidade é um conceito 

em fluxo contínuo. Essa concepção vai se transformando de acordo com o que cada um, em 

cada momento, compreende como verdade. Ao longo do tempo, novos entendimentos sobre a 

autenticidade do patrimônio vão surgindo e, na maioria das vezes, a validade das concepções 

anteriores passa a ser questionada. Uma forma de intervenção outrora estabelecida como 

adequada para a garantia da autenticidade de um bem, é mais tarde, vista como um exemplo 

de subversão do autêntico. 

Podemos então afirmar, que a idéia de autenticidade é variável, sendo também uma 

construção a partir da perspectiva de quem a aplica. De fato, a sua importância se revela por 

ser o atributo que atesta a veracidade e a pertinência dos valores de um bem, e isto sempre foi 

bastante significativo, mesmo em tempos anteriores à realização da Conferência de Nara. 

Alguns especialistas defendem que a autenticidade não é uma característica intrínseca aos 

objetos e artefatos materiais, e sim que ela está na mente de quem os observa, sendo então 

uma qualidade atribuída pelo observador. Como nos explica Munoz Viñas: 

[...] a autenticidade de um objeto não é uma característica objetiva: de fato, 
todos os objetos são autênticos, autênticos pelo fato de existirem, 
tautologicamente autênticos. O que pode ser tido como autêntico ou falso é o 
que os sujeitos pensam sobre eles (os objetos), suas ideias, suas crenças, seus 
juízos: não os objetos, nunca os objetos, nunca a realidade, talvez seja 
importante recordar que a realidade é, necessariamente e por definição, real. 
(VIÑAS, 2004, p. 93). 

Desse modo, percebemos que a investigação da autenticidade não pode ser baseada em 

um critério fixo e unívoco, ou como um resultado direto de uma análise objetiva da matéria do 

objeto, já que a autenticidade seria um resultado da percepção que a mente humana tem sobre 

o objeto. Sendo assim, a autenticidade não é uma característica inerente aos objetos, mas uma 

característica atribuída a eles, do mesmo modo como se atribui um valor. 

A atribuição de valor é o resultado de um processo que consiste em associar uma 

qualidade às coisas. Nesse sentido, pode-se dizer que a autenticidade, como o valor, é uma 

atribuição social, relativa, variável de um local para outro ao longo do tempo e mesmo dentro 

de uma mesma sociedade.  
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Partindo-se do princípio de que os objetos materiais do Candomblé são repletos de 

sentidos e significados que são atribuídos a eles pelas comunidades-terreiro, e que, para esses 

grupos sociais, estes significados são únicos, verdadeiros e, logo, autênticos, talvez seja 

possível para os órgãos preservacionistas entender então como se processa a preservação da 

matéria nos Terreiros de Candomblé. A preservação desses objetos não se configura como um 

fim em si mesmo, já que a matéria, no Candomblé, possui uma função bastante particular, que 

é a de ser portadora do sagrado, e é esse aspecto que faz com que os seres humanos 

estabeleçam vínculos e relações com elas. 

No caso dos Terreiros de Candomblé, devemos reconhecer continuamente que os 

objetos e os lugares não são por si só, o que há de único e relevante no patrimônio cultural 

dessas comunidades. Os objetos, as Arquiteturas e os lugares tornam-se importantes pelos 

significados e usos que as pessoas lhes atribuem, bem como pelos valores que eles 

representam. Sendo assim, podemos entender que a autenticidade no bem cultural Terreiro de 

Candomblé é o resultado de uma elaboração social, construída através da atribuição de 

valores ao longo do tempo, à medida que os grupos sociais se apropriam dos objetos, dos 

espaços e das Arquiteturas, por meio do uso e da devoção, construindo em torno deles 

significados culturais. 

Ainda que devidamente identificada, a autenticidade de um Terreiro só fará sentido 

para ele mesmo, pois cada comunidade possui o seu próprio critério, ideias, crenças, 

construções sociais e juízos de valor sobre as suas Arquiteturas, objetos materiais e elementos 

iconográficos, não cabendo às instituições preservacionistas a definição do que vem a ser o 

autêntico ou o verdadeiro no âmbito do patrimônio material de um Terreiro de Candomblé, 

trata-se, portanto, de uma autenticidade afro-brasileira. Sendo a autenticidade, no Candomblé, 

algo que deve ser percebido e não detectado, acreditamos que cabe a essas instituições ouvir, 

aprender e dialogar com essas comunidades, para que, assim, possa ser elaborada uma política 

de preservação que atenda de forma plena esses grupos sociais religiosos. Pois mesmo com 

todas as dificuldades enfrentadas na relação entre o bem cultural Terreiro de Candomblé e o 

Estado, não podemos negar a importância das suas instituições e os seus instrumentos 

jurídicos e administrativos que garantem a preservação dos espaços físicos e dos territórios 

dos Terreiros. 

 



220 

                         
 

6.3 A GUISA DE CONTRIBUIÇÃO 

Sendo assim, no que diz respeito às materialidades que constituem os bens materiais 

nos Terreiros estudados, podemos dizer que existem modos diversos de preservação. Há 

matérias como as dos assentamentos e dos okutás, que são portadoras de uma numinosidade 

absoluta e que possuem uma carga maior de axé e de sentido simbólico, cuja dimensão 

material deve permanecer. Entretanto, a sua preservação encontra-se dependente da renovação 

e da potencialização do axé.  

Observamos também que existem matérias que fazem parte do lugar e do conjunto de 

objetos que compõem a representação material da divindade, mas que podem ser substituídas 

ou alteradas, como é o caso das quartinhas, alguidares e demais peças em cerâmicas. Contudo, 

por terem sido “tocadas” pelo axé das divindades, são restituídas à natureza, sendo 

transformadas pela terra, não ocorrendo, portanto, os seus descartes de maneira arbitrária. 

Existem ainda os objetos que podem e devem ser destruídos, como é o caso dos objetos 

póstumos que são vinculados à prática de destruição. 

Há também elementos materiais como as edificações, “ferramentas” e insígnias das 

divindades, cuja produção e sentido simbólico são preservados sem que ocorra a permanência 

efetiva da matéria original, desde que mantidos o caráter plástico e as características estéticas 

desses elementos, preservando-se, assim, os seus princípios e significados. As árvores 

sagradas, entretanto, também são possuidoras de uma carga considerável de axé e de 

significado simbólico, mas a sua preservação e permanência está diretamente associada à ação 

da natureza. 

Outro modo de preservação constatado é a transmissão do conhecimento litúrgico e 

ritual, o saber-fazer. Essa prática de preservação não está vinculada diretamente à 

permanência da matéria. É somente através desse conhecimento que os símbolos do 

Candomblé podem ser reproduzidos, é através do saber ritual, que os iniciados conhecem o 

significado de cada parte, que, quando reunidas em conjunto, formam a unidade material 

mágico-religiosa que constitui o símbolo.  

Contudo, é importante chamarmos à atenção para a preservação dos territórios dos 

Terreiros. Nunca foi tão fundamental preservar os sítios onde estão localizados os Terreiros 

de Candomblé. A cada dia, cresce o número de processos administrativos de tombamento 

requeridos por alguma sociedade civil representante de uma casa de santo. Esta é, sem dúvida, 
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mais uma das estratégias de resistência e sobrevivência do povo de santo, pois, enquanto se 

organizam diligentemente para atender às normas de preservação dessas instituições, essas 

comunidades convivem dioturnamente com situações que ameaçam efetivamente a sua 

existência.  

As ameaças são inúmeras, quer sejam através da especulação imobiliária e fundiária 

ou da degradação dos seus ambientes naturais ou mesmo decorrentes de ataques do 

fundamentalismo religioso neo pentecostal, que, em alguns casos, arregimentam “ex-

traficantes” e “ex-bandidos” fortemente armados para promoverem violentas ações 

iconoclastas dentro dos Terreiros de Candomblé, justificadas por um “ideal de salvação” e 

pelo “banimento de uma força maligna” que, segundo esses religiosos, estaria instalada nos 

espaços dos Terreiros. Esta tem sido uma ameaça que tem se propagado por todo o território 

nacional e que já causou prejuízos irremediáveis como a extinção e o fechamento de alguns 

Terreiros de Candomblé. 

Através desse trabalho, intensifico a minha estreita relação com o “Velho”, Orixá 

patrono da minha família materna e patrimônio ancestral que perpassa gerações. Nessa 

pesquisa, buscou-se, ainda que de forma singela, sóbria, respeitosa e despretensiosa, como 

deve ser a atitude daqueles que lidam com as coisas do “Velho”, desvelar a complexidade, a 

beleza e a profundidade dessa sabedoria milenar trazida até nós pelos corpos mutilados e 

lacerados de homens e mulheres escravizados, e que se encontra presente, mesmo que de 

forma oculta, na simplicidade das Arquiteturas dos seus templos. Desprovidas de adornos, 

opulências e suntuosidades, mas feitas do jeito que o “Velho” gosta, com terra, barro, 

devoção, amor, palha, natureza, respeito e fé. 

A minha função é a de um mero mediador, um aprendiz que se curva perante a força 

da terra, dos ancestrais, dos Orixás, Voduns e Inquices. Um simples intermediário, colocando 

em destaque as dinâmicas sociais e culturais das comunidades-terreiro estudadas neste 

trabalho, as suas relações com o sagrado, com a vida e com a morte, o seu modo de ser,  de 

existir e de estar presente no mundo. Para que, ao nos relacionarmos, interagirmos, 

trabalharmos, tratarmos ou mesmo nos responsabilizarmos pelo patrimônio cultural dessas 

congregações religiosas, seja possível estabelecer uma atitude e um entendimento que evite 

erros, enganos, lapsos, descasos e desacertos que impactam a salubridade dessa cultura 

ancestral. 
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Desejamos que os pensamentos, conjecturas e informações desenvolvidas e produzidas 

nesse trabalho possam de alguma forma, contribuir para a evolução do entendimento sobre o 

Terreiro de Candomblé como bem cultural junto aos organismos e à comunidade técnica da 

área de preservação do patrimônio e que, de algum modo, as ferramentas de proteção 

aplicadas aos Terreiros possam ser ampliadas e melhoradas, atendendo de forma plena as 

reais necessidades desse importante segmento do patrimônio cultural nacional. E que a luz 

solar de Obaluaê ilumine a escuridão dos olhos daqueles que não conhecem os segredos por 

trás do Mariô. 

AXÉ. 
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GLOSSÁRIO 

Abassá – O mesmo que barracão. Em fon, salão, sala, varanda. 

Abô – Banho ritual feito a partir da infusão de ervas. 

Acaçá – O mesmo que ekó; massa de farinha de milho branco enrolada em folha de bananeira. 

Acarajé – Bolinho de feijão fradinho frito no dendê e consagrado a Oyá/Iansã, o mesmo que 
Acará. 

Adurá – Rezas. 

Afoman – Contagioso, um dos epítetos de Obaluaê. 

Agué – Vodum jeje, caçador, associado as folhas e vegetais. 

Água de Elevante – Nome de uma planta chamada ritualmente de Tótó. 

Aguidavi – Varetas (baquetas) preparadas para tocar atabaque. 

Aiê – Planeta Terra, plano material onde vivem os seres humanos. 

Ajé – Bruxa, feiticeira. 

Ajerê – Grande panela de barro, contendo orifícios no fundo e usada emborcada sobre os 
montículos de terra consagrados a Obaluaê, Xapanã e Sapatá na África Ocidental. 

Akará – O mesmo que acarajé. 

Alabê – Ogã encarregado de tocar os atabaques. 

Alaká – Pano da costa. 

Alguidar – Prato ou recipiente de cerâmica. 

Amalá – comida votiva do orixá Xangô. 

Amassi – banho ritual preparado com ervas de cheiro agradável.  

Ariaxé – Local em que estão plantados os axés de um terreiro, seu fundamento. 

Assobá – sacerdote encarregado da Casa de Omolu/Obaluaiê. 

Ataré ou atarê – Pimenta da costa. 

Atinsá – Árvore consagrada para o vodum. Em fon, “sob a árvore”. 

Atôtô– Silêncio, calma, saudação a Omolu. 

Avamunha – Toque acelerado que tanto traz como recolhe as divindades nas festas públicas. 

Avimadje – Vodum jeje da família de Sapatá. Um tipo de Azansú jovem. 

Averekete – Vodum masculino dos oceanos, pescador, filho do vodum Sobô. 
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Axé – É a força vital e sagrada que está presente em todas as coisas que a natureza produz; 
grande fonte de poder que é mantida, ampliada e renovada por meio dos ritos que se 
processam nos Candomblés. 

Axêxê – Origem, ritual fúnebre do candomblé. 

Axó – Roupa. 

Axó ikó – Roupa de palha da costa. 

Awô – Segredo, mistério sagrado. 

Azan- Ver mariô. 

Azansú – Sakpatá, como Omolu é chamado no jeje. 

Azé – Capacete de palha da costa usado por Omolu, Obaluaiê e Azansú.` 

Azirí Tobossi – Vodum feminino das águas. 

Azonsí – Pessoa consagrada à Azansú. 

Bábá – Pai. 

Bábá Egúngún – “Pai Ancestral”; corresponde à síntese de todos os ancestrais cultuados nos 
candomblés de culto a Egum. Ancestral que se materializa embaixo de uma grande máscara 
sob a qual, dizem, só há o espírito do falecido. 

Babalorixá – Sacerdote supremo do Candomblé nagô-ketu; pai (no culto de orixá). 

Barracão – É o salão do templo em que são realizadas as grandes festas públicas e as 
obrigações mais importantes. 

Bacuxê – Recipiente, vasilha usada nos assentamentos dos voduns. 

Bessem – Vodum cujo local de origem é em país Mahi, no antigo Daomé, onde é chamado de 
Dan. É representado por uma serpente arco-íris que se enrola e morde a própria cauda. 
Equivalente ao orixá Oxumarê. 

Bogum – Importante Candomblé Jeje de Salvador/BA. 

Bravum – Ritmo, toque da nação jeje-mahi. 

Buruburu – O mesmo que deburu, doburu, gurúgurú, são as pipocas, principal oferenda votiva 
de Omolu, Obaluaiê e Azansú. 

Caboclo – Termo usado para identificar os espíritos dos ameríndios divinizados no 
candomblé. 

Camboatã – espécie de arbusto encontrado na cidade de Cachoeira, cuja madeira é utilizada 
na construção das casas de taipa. 

Dan – Serpente. 
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Dan Jagun – Como os candomblés nagôs de Cachoeira e São Félix denominam a cobra coral.  

Daomé – Antigo nome da República Popular do Benin. 

Deburu – Ver buruburu. 

Deká – Conjunto de objetos e materiais sagrados que recebem os iniciados quando elevados à 
categoria de sacerdote. 

Ebó – Ritual de oferendas para estabelecer a energia. 

Ebomi – Irmão mais velho; todo iniciado que já completou o ciclo de sete anos de iniciação, 
com as devidas obrigações em dia. 

Egum – Espírito dos mortos, ancestrais. 

Equede – Autoridade feminina no Candomblé, que zela pelos sacerdotes e iniciados quando 
estão tomados pelo orixá; não entram em transe. 

Empê – Região de origem de Omolu e da família materna de Xangô. 

Ení – Esteira em iorubá. 

Epô – Azeite de dendê. 

Essás – espíritos ancestrais dos fundadores dos terreiros. 

Exu – Divindade que age como intermediário entre o homem e as divindades africanas. É o 
primeiro orixá a ser cultuado em qualquer ocasião, é o senhor do movimento. 

Filá – Espécie de saieta confeccionada em palha da costa e utilizada por Omolu. 

Gã – Instrumento de ferro, que consiste em uma campânula tocada por uma baqueta de 
madeira e que marca o compasso dos atabaques no candomblé jeje mahi. 

Gaiaku – Sacerdotisa suprema do candomblé jeje mahi. 

Gurúgurú – Ver buruburu. 

Huntó – Tocadores de atabaques no candomblé jeje mahi. 

Ialorixá - Sacerdotisa suprema do Candomblé nagô-ketu; mãe (no culto de orixá). 

Ibá- O mesmo que assentamento, principal representação material de uma divindade. 

Ibirí – Cetro de Nanã confeccionado com fibras do dendezeiro, búzios e palha da costa. 

Ilê Axé – Casa da força. 

Ilê – Casa. 

Ilé – Chão, solo a terra enquanto substância material.  

Ilê Ibó Aku – Casa de adoração aos mortos. 
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Iluaiê – País dos mortos, espécie de África mítica onde reside os antepassados. 

Inquice – Termo que designa às divindades do candomblé de nação angola. 

Iroko – Orixá representado pela árvore conhecida como gameleira branca, relacionado ao 
tempo, aos ciclos, as estações sazonais e aos ancestrais. 

Jehossu – Rei ou Senhor das pérolas, título de Sapatá. 

Kitembo – (Tempo) divindade cultuada no candomblé angola, sendo considerado o inquice 
Rei dessa nação, sendo considerado o senhor do tempoe dos cilcos. 

Kojoda – Calendário iorubá. 

Kpossu – O vodum pantera do candomblé jeje mahi. 

Logum Edé – Orixá relacionado às matas e aos rios, cultuado nos candomblés nagô-ketu e 
ijêxá, considerado filho dos orixás Oxóssi e Oxum.  

Loko – Vodum cultuado no candomblé jeje mahi, associado ao panteão do fogo, sendo o 
regente do tempo, dos cilcos e dos fatores climáticos. 

Mariô - Espécie de franja confeccionada a partir do broto do dendezeiro. 

Mundubi – Toque característico do candomblé jeje mahi. 

Obí – Fruto de noz de cola utilizado como instrumento divinatório e como oferenda às 
divindades. 

Obatalá – O “Grande Orixá”, senhor do branco e da criação. 

Oduá – A mãe ancestral e original dos iorubás representada pelo planeta Terra. 

Ogã - Autoridade masculina no Candomblé, que pode assumir diversas funções dentro do 
culto; não entram em transe. 

Ojá - Espécie de pano ou tecido ritual. A cor do ojá geralmente remete à divindade para a qual 
está sendo feito o ritual. 

Okutá – Pedra sagrada, principal representação do orixá, vodum ou inquice. 

Omieró – Água do segredo. 

Opá – O mesmo que opô, espécie de cetro ritual nos terreiros de candomblé, é um elemento 
geralmente encontrado nos terreiros de tradição Ketu. 

Opanijé – Toque característico e exclusivo do orixá Obaluaê.  

Orô – Obrigação ritual. 

Orum – Plano espiritual é o espaço sobrenatural, o outro mundo. Trata-se de uma concepção 
abstrata de algo imenso, infinito e que se encontra paralelo ao Aiê (plano material). 
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Ossé – Limpeza ritual das representações materiais das divindades. 

Oyá – O mesmo que Iansã, orixá feminino do fogo, raios e tempestades, considerada a mãe 
dos eguns. 

Pâme - Espécie de espaço externo como uma pequena clareira, circundada por palmeiras do 
dendezeiro onde ficam as representações materiais do vodum. 

Peji - Quarto sagrado onde estão resguardados os assentamentos dos voduns de todos os 
membros iniciados do terreiro 

Pejigan – Título honorífico atribuído a um ogã do candomblé jeje mahi. 

Pêpêlê – Altar onde são depositados os assentamentos das divindades. 

Roncó - Espaço destinado à iniciação dos filhos de santo no candomblé ketu. 

Rundeme - Espaço destinado à iniciação dos voduncis (filhos e filhas de santo) no candomblé 
jeje mahi. 

Sabaji - Espécie de antessala que antecede as entradas do Peji e do Rundeme, local onde os 
voduns são preparados para entrar no barracão durante as festas públicas. 

Sobô – Vodum do panteão do fogo cultuado no candomblé jeje mahi. 

Tomar Rum - Expressão que define o momento em que o orixá, vodum ou inquice contará a 
sua saga através de cânticos, músicas, atos e coreografias específicas. 

Urupemba - Espécie de peneira feita de finas talas de palha ou de bambu, utilizada no 
peneiramento de massa de mandioca, milho, etc. 

Vodunsis – Como são chamados às filhas e filhos de santo no candomblé jeje mahi. 

Xaxará – Cetro de Omolu, Obaluaê e Azansú, confeccionado com fibras do dendezeiro, 
búzios, cabaças, miçangas e palha da costa. 

Xaorô – Guizos usados por Omolu nas suas vestes e indumentárias. 
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APÊNDICE A 

Processo de construção do piso do abassá (barracão) do Terreiro Humpâme Ayíono 

Huntolóji, em Cachoeira/BA. 

Os Terreiros da nação Jeje Mahi de Cachoeira, possuem como uma de suas principais 

características, a existência do piso em terra batida dos seus abassás103. Antigamente, o piso 

do barracão de um Terreiro Jeje era chamado de “bosteiro”, pois, o chão de terra batida era 

revestido com uma mistura de esterco bovino, folhas de pitanga e caroços de dendê. Essa 

mistura ainda é utilizada nos terreiros Jeje Mahi do Recôncavo Baiano e, no Humpâme 

Ayíono Huntolóji não é diferente, sendo, portanto, mantida essa tradição. 

O chão de terra batida não é uma prerrogativa exclusiva do abassá, todos os espaços 

considerados sagrados como o sabaji, peji e o rundeme104 tem o uso de revestimento do piso 

vedado. De fato, o chão de terra batida do abassá e dos demais espaços sagrados é de 

fundamental importância para o culto dos Voduns. A divindade quando manifestada em sua 

vodunsi105, precisa pisar na matéria orgânica da terra, é neste chão de barro que os Voduns 

revelam as suas sagas, dançando ao som dos atabaques durante as cerimônias privadas e nas 

festas públicas. 

Durante a realização da pesquisa de campo para este trabalho, tivemos a notável 

oportunidade de testemunhar a execução de um “novo” piso de terra batida do abassá do 

Terreiro Huntolóji. Segundo Gaiaku Regina, liderança do referido terreiro, o barro do chão do 

abassá estava soltando, ela ainda acrescentou: “parece que os Voduns não aceitaram esse 

barro”. Essa fala da sacerdotisa evidencia um aspecto importante, o barro para a execução do 

piso não pode ser retirado de qualquer local, há lugares específicos na natureza para a retirada 

da matéria que irá constituir os pisos dos locais sagrados, os lugares de extração dessas 

matérias-primas, devem estar de acordo com o consentimento dos Voduns. A execução do 

piso do abassá (ver. Fig. 71) teve início com a escolha e a retirada do barro na natureza, em 

seguida, foi feita a supressão do piso que estava aplicado no barracão. Após a retirada do 

                                                 
103 O mesmo que Barracão, salão amplo onde ocorrem as festas e cerimônias públicas. 
104 Sabaji- espécie de antessala que antecede as entradas do Peji e do Rundeme, local onde os voduns são 
preparados para entrar no barracão durante as festas públicas. Peji – quarto sagrado onde estão resguardados os 
assentamentos dos voduns de todos os membros iniciados do terreiro. Rundeme – espaço destinado à iniciação 
dos voduncis (filhos e filhas de santo).  
105 Filha de santo no candomblé jeje mahi. 
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antigo piso, foram “puxadas” as linhas guias para estabelecer o nivelamento adequado da 

nova pavimentação. 

 

Fig. 71. Supressão do piso “antigo” do abassá. Foto: Denis 
Matos/novembro de 2016. 

 
Sendo estabelecido o nivelamento do piso, teve início o lançamento do barro no solo 

(ver Figs. 72 e 73), a principio, não ocorre uma preocupação quanto ao nível de granulometria 

do barro, são apenas retiradas as pedras que por ventura estejam presentes no material, as 

partes mais concentradas do barro são fragmentadas com o auxílio de uma enxada. Esta 

primeira camada de terra lançada é mais grossa, possuindo fragmentos de material orgânico 

como raízes (ver Fig. 74). 

 

Fig. 72. Lançamento do barro no solo. Foto: Denis 
Matos/novembro de 2016. 
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Fig. 73. Lançamento do barro no solo. Foto: Denis Matos/novembro de 2016. 
 

 

 

Fig. 74. Lançamento do barro com material orgânico. Foto: Denis 
Matos/novembro de 2016. 
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Na medida em que o barro é lançado no solo, este é espalhado gradualmente, o 

nivelamento é condicionado com o auxílio de um sarrafo de madeira (ver Fig. 75). Ao atingir 

o nível desejado e estabelecido pelas linhas guias, tem inicio o lançamento de uma camada 

mais fina de barro. Essa porção mais fina é antes passada na peneira (ver Fig. 76), havendo 

uma preocupação em se obter um barro mais “fino” e sem presença de material orgânico. 

 

Fig. 75. Nivelamento com o sarrafo de madeira. Foto: Denis 
Matos/novembro de 2016. 

 

 

Fig. 76. Barro sendo peneirado para a adição da camada fina. 
Foto: Denis Matos/novembro de 2016. 



241 

                                
 

Esta camada mais fina de barro é a “camada de acabamento”, sendo a última a ser 

aplicada. Mais uma vez, o barro é espalhado e nivelado com o auxílio do sarrafo de madeira 

(ver Fig. 77 e 78).  

 

Fig. 77. Aplicação da camada fina de barro. Foto: Denis 
Matos/novembro de 2016. 
 

 

 
 

Fig. 78. Aplicação da camada fina de barro. Foto: Denis Matos/novembro 
de 2016. 
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Ao término desse processo, o barro aplicado no solo é molhado com o auxílio de uma 

mangueira (ver Fig. 79), esta etapa precisa ser bem controlada, pois o barro não pode ser 

“encharcado”, o piso é gradualmente molhado até atingir o nível de plasticidade adequado. 

 

Fig. 79. Barro sendo molhado com o auxílio de uma mangueira. Foto: Denis 
Matos/novembro de 2016. 

 

Estando o barro nivelado e molhado, tem início o processo de “cobertura” do piso, esta 

cobertura é executada com folhas de bananeira (ver Figs. 80 a 82). As folhas são colocadas 

em cima do barro de forma sobrepostas, nos sentidos transversal e longitudinal, formando 

uma trama com lâminas de folhas. Na medida em que o barro é coberto com as folhas, este é 

compactado através de um batedor de piso manual (ver Figs. 83 e 84), são aplicados vários 

golpes por cima das folhas de bananeira com o objetivo de agregar e compactar o barro. 

 

 

 

 



243 

                                
 

 

Fig. 80. Piso de barro sendo coberto com folhas de bananeira. Foto: Denis 
Matos/novembro de 2016. 
 

 

Fig. 81. Camadas de folhas de bananeira superpostas. Foto: Denis 
Matos/novembro de 2016. 
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Fig. 82. Piso de barro sendo coberto com folhas de bananeira. Foto: Denis 
Matos/novembro de 2016. 

 
 

 

Fig. 83. Compactação do barro. Foto: Denis Matos/novembro de 2016. 
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Fig. 84. Compactação do barro. Foto: Denis Matos/novembro de 2016. 
 

Estando o barro compactado e comprimido é necessário deixar secar, o processo de 

secagem é feito sem retirar as folhas de bananeira (ver Figs. 85 e 86).  

 

 

Fig. 85. Secagem do barro com as folhas de bananeira. Foto: Denis 
Matos/novembro de 2016. 
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Fig. 86. Secagem do barro com as folhas de bananeira. Foto: Denis 
Matos/novembro de 2016. 

 

A secagem do piso pode levar vários dias ou até mesmo semanas, pois esse processo 

depende da ação do clima. Depois do piso seco é aplicado em dias de festas públicas o 

“bosteiro”, a mistura de estrume de boi mencionada anteriormente. A aplicação é feita 

diretamente com as mãos sobre o barro já seco, em seguida, a mistura é espalhada com o 

auxílio de uma vassoura de palha (ver Figs. 87 e 88). 

 

 
Fig. 87. Aplicação do bosteiro. Foto: Denis Matos/novembro de 2016. 
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Fig. 88. Aplicação do bosteiro com uma vassoura de palha. Foto: Denis 
Matos/novembro de 2016. 
 

No Terreiro Huntolóji, essa mistura é feita apenas com estrume de boi diluído em 

água, podendo ser adicionado quiabo ou ervas socadas até se tornar uma pasta densa e 

plástica. Esta prática é algo fundamental na liturgia Jeje Mahi, a aplicação do bosteiro além de 

estabilizar o barro aplicado no piso, possui também uma finalidade ritual, tendo a função de 

afastar as energias consideradas nefastas e que por ventura ameacem a estabilidade espiritual 

do terreiro.  
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ANEXOS 

ANEXO A 

Mitos utilizados como referências para a produção da Dissertação de Mestrado 

Mito 1 

OMOLU CURA TODOS DA PESTE E É CHAMADO DE OBALUAÊ 

Quando Omulu era um menino de uns doze anos, saiu de casa e foi para o mundo fazer a vida. 

De cidade em cidade, de vila em vila, ele ia oferecendo seus serviços, procurando emprego. 

Mas Omulu não conseguia nada. Ninguém lhe dava o que fazer, ninguém o empregava. E ele 

teve de pedir esmolas, mas ao menino ninguém dava nada, nem do que comer, nem do que 

beber. Tinha um cachorro que o acompanhava e só. Omulu e seu cachorro retiraram-se no 

mato e foram viver com as cobras. Omulu comia o que a mata dava: frutas, folhas, raízes. Mas 

os espinhos da floresta feriam o menino. As picadas de mosquitos cobriam-lhe o corpo. 

Omolu ficou coberto de chagas. Só o cachorro confortava Omulu, lambendo-lhe as feridas. 

Um dia quando dormia, Omulu escutou uma voz: “Estás pronto. Levanta e vai cuidar do 

povo”. Omulu viu que todas as feridas estavam cicatrizadas. Não tinha dores nem febre. 

Obaluaê juntou as cabacinhas, os atos, onde guardava água e remédios que aprendera a usar 

com a floresta, agradeceu a Olorum e partiu. 

Naquele tempo uma peste infestava a Terra. Por todo lado estava morrendo gente. Todas as 

aldeias enterravam seus mortos. Os pais de Omulu foram ao babalaô e ele disse que Omulu 

estava vivo e que ele traria a cura para a peste. Todo lugar aonde chegava, a fama precedia 

Omulu.  Todos esperavam-no com festa, pois ele curava. Os que antes lhe negaram até 

mesmo água de beber agora imploravam por sua cura. Ele curava todos, afastava a peste. 

Então diziam que se protegessem, levando na mão uma folha de dracena, o peregum, e 

pintando a cabeça com efum, ossum e uági, os pós branco, vermelho e azul usados nos rituais 

e encantamentos. Curava os doentes e com o xaxará varria a peste para fora de casa, para que 

a praga não pegasse outras pessoas da família. Limpava casas e aldeias com a mágica 

vassoura de fibras de coqueiro, seu instrumento de cura, seu símbolo, seu cetro, o xaxará. 

Quando chegou em casa, Omulu curou os pais e todos estavam felizes. Todos cantavam e 

louvavam o curandeiro e todos o chamaram de Obaluaê, todos davam vivas ao Senhor da 

Terra, Obaluaê. (PRANDI, 2001, p. 204-206). 
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Mito 2 

SOBRE O NOME OBALUAÊ 

O nome de Obaluaiê vem de Ọba-olu-aiyé, que significa o rei de todas as entidades. O mito 

diz que ele, Ilê (terra) e Orunmilá (oráculo) viajaram juntos e mais tarde uniram-se aos demais 

198 orixás. Estando todos reunidos, decidiram escolher Ilê, a terra, para ser a mãe de todos 

eles, Orunmilá para ser o pai, e Ṣapanã foi eleito o rei de todos os orixás e foi chamado de 

Ọbá-àwọn-olú. Tempos depois, quando se acreditou que alguns orixás estivessem também no 

Orum, lugar muito amplo, bem distante e que não tem fim, passaram a usar a palavra aiye ou 

ayé, mundo, para ficar bem claro que ele era o rei de todos os orixás do mundo, em qualquer 

lugar em que se encontrassem. O seu nome passou a ser Ọba-olu-aiyé. (SANTOS;SANTOS. 

D. M, 2014, p. 83). 

 

Mito 3  

MIGRAÇÕES DE XAPANÃ 

Obaluaiê, Atotô! Xapanã nasceu em Empê, no território de Tapa, também chamado de Nupê. 

Era um guerreiro terrível que, seguido de suas tropas, percorria o céu e os quatro cantos do 

mundo. Ele massacrava sem piedade aqueles que se opunham à sua passagem. Seus inimigos 

saíam dos combates mutilados ou morriam de peste. Assim, chegou Xapanã em território 

Mahí, no Daomé. A terra dos Mahis abrangia as cidades de Savalú e Dassa Zumê. Quando 

souberam da chegada iminente de Xapanã, os habitantes desta região, apavorados, 

consultaram um adivinho. E assim ele falou: “Ah! O Grande Guerreiro chegou de Empê! 

Aquele que se tornará o senhor do país! Aquele que tornará esta terra rica e próspera chegou! 

Se o povo não o aceitar, ele o destruíra! É necessário que supliquem a Xapanã que os poupe. 

Façam-lhe muitas oferendas; todas as que ele goste: inhame pilado, feijão, farinha de milho, 

azeite de dendê, picadinho de carne de bode e muita, muita pipoca. Será necessário também 

que todos se prosternem diante dele, que o respeitem e o sirvam. Logo que o povo o 

reconheça como pai, Xapanã não o combaterá, mas protegerá a todos!” Quando Xapanã 

chegou, conduzindo seus ferozes guerreiros, os habitantes de Savalú e Dassa Zumê 

reverenciaram-no, encostando suas testas no chão, e saudaram-no: “Totô hum! Totô hum! 

Atotô! Atotô!” Respeito e Submissão! Xapanã aceitou os presentes e as homenagens, dizendo: 
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“Está bem! Eu os pouparei. Durante minhas viagens, desde Empê, minha terra natal, sempre 

encontrei desconfiança e hostilidade. Construam para mim um palácio. É aqui que viverei a 

partir de agora!” Xapanã instalou-se assim entre os Mahis. O país prosperou e enriqueceu, e o 

Grande Guerreiro não voltou mais a Empê, no território Tapa, também chamado de Nupê. 

Xapanã é considerado o deus da varíola e das doenças contagiosas. Ele tem também o poder 

de curar, as doenças contagiosas são na realidade, punições aplicadas àqueles que o 

ofenderam ou conduziram-se mal. Seu verdadeiro nome é perigoso demais pronunciar, por 

prudência, é preferível chama-lo de Obaluaê, o “Rei Senhor da Terra” ou Omolu o “Filho do 

Senhor”. Quando Xapanã instalou-se entre os Mahis, recebeu em uma terra o nome de Sapatá. 

Aí, também, era preferível chama-lo de Ainon, o “Senhor da Terra”, ou então Jehosu o 

“Senhor das Pérolas”. O fato de ser chamado de Jehosu e Ainon causou mal entendido entre 

Sapatá e os reis do Daomé, pois eles também usavam estes títulos. Enciumados, os Jehosu de 

Abomey expulsaram várias vezes Jehosu Ainon do Daomé e obrigaram-no a voltar 

momentaneamente, à terra dos Mahis. Jehosu Ainon vingou-se: Vários reis daomeanos 

morreram de varíola. Atotô! (VERGER, 1985, p.59-61). 

 

Mito 4 

A ORIGEM DE SAPATÁ/XAPANÃ E A SUA RELAÇÃO COM A TERRA E A VARÍOLA 

Um caçador Mọlusi (iniciado de Omolu) viu passar um antílope (agbahlín). Tentou matá-lo, 

mas o animal levantou uma de suas patas dianteiras e anoiteceu em pleno dia. Pouco depois, a 

claridade voltou e o caçador viu-se na presença de um Aziza (espírito da floresta), que 

declarou ter intenção de dar-lhe um talismã poderoso para que ele colocasse sob um 

montículo de terra que deveria ser erguido defronte da sua casa. Deu-lhe também um apito, 

com o qual poderia chamá-lo em caso de necessidade. Sete dias depois, uma epidemia de 

varíola começou a assolar a região. O Mọlusi voltou à floresta e soprou o apito. Aziza 

apareceu e disse-lhe que aquilo que lhe dera era o poder de Sapatá e que era preciso construir 

para ele um templo e todo mundo deveria, doravante, obedecer ao Mọlusi. (VERGER, 1981, 

p. 213). 
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Mito 5 

OMOLU O “SENHOR DO SOL” 

Segundo um itan (mito), Nanã sua mãe o rejeitou por ter nascido com o corpo coberto de 

chagas e pústulas, sendo abandonado em uma praia, para que a maré-cheia o levasse, nesse 

período as suas feridas pioraram devido à ação dos caranguejos que fustigavam as suas 

afecções. Iemanjá a “Rainha do Mar”, ouviu o choro da criança e o encontrou quase morto, 

vendo o seu estado se compadeceu adotando Omolu. Iemanjá tratou dos ferimentos de Omolu 

com carinho e esmero e, este, se tornou um homem forte e robusto, mas, envergonhado pelas 

cicatrizes do seu corpo teceu para si uma vestimenta de palha da costa que lhe cobria todo o 

corpo e o rosto, não se via de Omolu se não suas pernas e braços, onde não fora tão atingido 

pelas sequelas de suas feridas. Certo dia estava havendo uma festa para todos os orixás, estes, 

dançavam em um salão, apenas Omolu permanecia parado, recolhido em um canto, a sua 

figura taciturna e solitária despertava medo nos convidados e ninguém se propôs a dançar 

com ele. Até que Oyá “Dona dos Ventos e das Tempestades”, e que possui natureza 

voluntariosa, chamou Omolu para dançar. E assim os dois começaram a bailar, no momento 

em que Oyá começou a dançar com Omolu soprou um forte vento, que levou para longe as 

palhas que lhe cobriam o corpo, revelando o que elas escondiam. Para espanto de todos, por 

baixo das palhas, havia um homem belíssimo e de raro esplendor, e que possuía um brilho tão 

intenso como o brilho do sol, todos ficaram maravilhados com a beleza de Omolu, mas não 

conseguiam olhar para ele por muito tempo, já que ninguém consegue olhar diretamente para 

o sol, por isso, Omolu voltou a cobrir-se com as palhas, para que as pessoas pudessem 

novamente olhar para ele 106. 

 

Mito 6 

OMOLU O SENHOR DO EXTERIOR 

[...] quando ele usou a varíola, Ìgbóna, como castigo, todas as mulheres pegaram seus filhos e 

se fecharam com eles dentro das casas dizendo que o “dono do exterior” (do que está do lado 

de fora) está na rua. Acredita-se que ele aparece quando o sol está bem quente, e os lugares 

                                                 
106 Mito narrado por José Adário, mais conhecido como “Zé Diabo”, sacerdote do candomblé e artista plástico e 
escultor a Denis Alex Barboza de Matos em dezembro de 2016, no seu atelier na Ladeira da Conceição nos 
Arcos da Montanha no Bairro do Comércio. 
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mais perigosos são as oríta (encruzilhadas de três ruas), onde ele gosta de ficar. (SANTOS, 

SANTOS. D.M, 2014, p. 84). 

Mito 7 

OMOLU TESTA OS CORAÇÕES DOS HOMENS 

Um dia, caminhando pelo mundo, Omolu sentiu fome e sede e pediu aos habitantes de um 

povoado por onde passava que lhe dessem comida e água. As pessoas assustadas com aquele 

homem coberto de palha da cabeça aos pés sentiram medo e, expulsaram-no do povoado e 

não lhe deram nem o que comer e nem o que beber. Omolu, foi embora triste e angustiado, 

retirou-se do povoado e continuou caminhando pelas cercanias observando as pessoas. Nesse 

ínterim, os dias tornaram-se quentes, o sol queimou as plantações dos campos cultiváveis, os 

homens caíam doentes queimando em febre e não podiam trabalhar, as mulheres tornaram-se 

estéreis e as crianças foram acometidas pela varíola. Acreditando que o forasteiro coberto de 

palha amaldiçoara o lugar, imploraram o seu perdão e pediram que ele pisasse novamente na 

terra seca. Ainda com fome e com sede, Omolu se compadeceu e atendeu ao pedido dos 

moradores do povoado e, novamente entrou no vilarejo, fazendo com que todo o mal se 

acabasse. Então, foram-lhe oferecidos alimentos e lhe deram de beber, e renderam-lhe 

homenagens. Foi quando Omolu lhes explicou que jamais negassem alimento e água a quem 

quer que fosse, tivesse a aparência que tivesse. E seguiu seu caminho107. 

 

Mito 8 

ORIGEM DA CERIMÔNIA DO OLUBAJÉ 

Certo dia estava tendo uma grande festa no Orum e todos os orixás foram convidados, todos 

dançavam e descreviam através de suas coreografias as suas sagas e trajetórias sobre o Aiê 

(Terra). Chegou o momento em que Omolu foi dançar, este começou a sua coreografia e todos 

o ridicularizavam, pois, Omolu dançava rolando pelo chão como que fustigado por dores e 

comichões, apontando para as suas feridas, tremendo o corpo de maneira desengonçada. 

Omolu percebeu que todos riam dele, ao final de sua dança, pegou um dos seus adós, uma das 

                                                 
107 Mito narrado por José Adário, mais conhecido como “Zé Diabo”, sacerdote do candomblé e artista plástico e 
escultor a Denis Alex Barboza de Matos em dezembro de 2016, no seu atelier na Ladeira da Conceição nos 
Arcos da Montanha no Bairro do Comércio. 
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pequenas cabaças onde guarda os seus feitiços. Apontou esse objeto para todos os orixás e 

com as mãos, executou um gesto, lançando sobre a plateia zombeteira uma poderosa praga. 

Conforme os dias foram passando todos ficaram doentes, seus olhos estavam vermelhos, o 

corpo ardendo em febre, pústulas em erupções surgiam nos seus corpos provocando terríveis 

coceiras, a terra se tornou improdutiva e os campos cultiváveis estavam perecendo devido à 

quentura da terra. Os orixás foram consultar um babalaô, que lhes informou que à praga tinha 

sido enviada por Omolu, devido a ofensa sofrida e que somente ele poderia sanar o infortúnio, 

mas para isso precisava ser apaziguado. Sendo assim, os orixás decidiram fazer um banquete, 

onde cada um ofertaria a Omolu a sua principal iguaria, todos saíram em fila levando suas 

comidas na cabeça em direção à casa de Omolu. Lá chegando todos se prostraram diante dele 

e dançaram em sua homenagem, oferecendo as suas comidas, formando um grande banquete 

para o Senhor da Terra. Comovido com o gesto dos seus irmãos, Omolu aceitou o banquete e 

retirou à praga, todos ficaram curados e a terra voltou a produzir. Contudo, Omolu determinou 

que durante uma vez em cada ano, deveria ser feito aquele banquete em sua homenagem, para 

que sempre se lembrassem do ocorrido108. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
108 Mito narrado por José Adário, mais conhecido como “Zé Diabo”, sacerdote do candomblé e artista plástico e 
escultor a Denis Alex Barboza de Matos em dezembro de 2016, no seu atelier na Ladeira da Conceição nos 
Arcos da Montanha no Bairro do Comércio. 
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ANEXO B 

Nota sobre a organização das divindades no candomblé jeje mahi cachoeirano 

ORGANIZAÇÃO DOS VODUNS NA NAÇÃO JEJE MAHI 

  O candomblé de tradição Jeje Mahi, possui sua estrutura baseada em famílias 
totêmicas divididas em grupos ou panteões, sendo eles: Panteão da Serpente (Família de 
Dan): nesta família agrupam-se todos os “voduns ofídicos”, ou seja, os “voduns serpentes”, 
relacionados diretamente com o movimento, os ciclos, o dinamismo, a transformação, 
renovação e a vida. O termo Dan quer dizer serpente, cobra, sendo os principais voduns 
ofídicos – Gbesén ou Bessém, Dangbala, Bafono, Akotokuen, Àidò Wèdò, Frekwen ou 
Kwenkwen, Dan Ikó, Dan Akasú, Dan Jikún, ou Ojikún, Azannadô ou Zoonodô. Panteão do 
Trovão e do Mar (Família de Hevioso): neste panteão, agrupam-se duas famílias, a família 
dos voduns do fogo e do trovão, conhecidos como os “Voduns Kavionos”, e a família dos 
voduns marinhos, que possuem relação com os oceanos, sendo os principais: Hevioso, Sogbô, 
Gbadé ou Badé, Loko, Akarumbé, Adéen, Jakolatino, Kposu, Averekete, Aziri, Lissá, Agbé 
Tayó, Djó e Agbé Hunnòn. Panteão da Terra (Família de Sakpatá): este panteão agrupa os 
voduns da terra, ligados às riquezas, a saúde, a doença, a cura, as pestes, a vida e a morte. 
Sendo seus voduns principais – Sakpatá, Azansú, Avimadje, Parará, Ayzan, Kposu 
(relacionado tanto aos Kavionos como a Família de Sakpatá), Agué, Nanã e Avejidá. Panteão 
Nagô-Vodum: aqui estão agrupados os orixás de origem nagô (iorubá), que foram absorvidos 
e cultuados pelos jejes como – Ogum, Odé, Iemanjá, Oxum e Ọya. Guardiões do Jeje Mahi: 
estes voduns são responsáveis pela defesa e supervisão do terreiro, devido à função que 
exercem estão vinculados a todos os panteões, sendo eles: Xoroquê e Lebá. Parés (2007) 
chama de “Princípio de Agregação” esse dinamismo e interpenetração existente no culto aos 
voduns. O referido autor explica que no Brasil, o Princípio de Agregação ocorreu da seguinte 
forma: primeiramente sucedeu uma justaposição do culto dos voduns ofídicos com o culto dos 
voduns do trovão, ou seja, uma interpenetração entre o culto de Dan e o culto dos voduns 
Kavionos. Em um segundo momento, esta justaposição dos cultos de Dan e dos Kavionos, 
absorveu o culto aos orixás dos nagôs. Assim, ocorreu uma nova justaposição, entre os 
voduns jejes e os orixás iorubanos. Diz-se que as divindades nagôs cultuadas nos candomblés 
jeje são na verdade orixás, mas, com preceitos, e fundamentações jeje. Esse Princípio de 
Agregação sucedido no Brasil organizou todo o conjunto de divindades cultuadas no 
candomblé Jeje Mahi, sobretudo o jeje cachoeirano. 
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ANEXO C 

Entrevistas 

Entrevista 1 

Entrevista realizada em 30/06/2016 pelo Arq. Denis Alex Barboza de Matos (D.M) com a 

Gaiaku Regina Maria da Rocha (Gaiaku Regina de Avimadje), líder do Terreiro Humpâme 

Ayíono Huntolóji, situado na cidade de Cachoeira na Bahia. 

 

(D.M) A senhora pode, por favor, falar um pouco sobre a história do terreiro? 

Gaiaku Regina: Bem [...] aí eu tenho que falar de Gaiaku Luiza que foi a fundadora, Luiza 

Franquelina da Rocha, minha tia carnal, que foi a fundadora do Humpâme, que começou na 

verdade, o Humpâme propriamente dito no Cabrito, na Estrada do Cabrito. Embora ela já 

tivesse começado as suas atividades na sua casa no bairro da Liberdade, quando ela morava 

na Liberdade, quando ela recebeu a cuia né, em 1945. Em 1950, ela comprou um terreno por 

exigência de minha mãe Oyá, que era o vodum de Gaiaku Luiza e [...] comprou esse terreno, 

mudou-se pra lá, e em 1952, é que foi fundado mesmo o Humpâme, com as suas 

características e com tudo “plantado”. Em 1952, Estrada do Cabrito, fica no Subúrbio 

Ferroviário (em Salvador/BA) entre os bairros de Lobato e Plataforma. 

(D.M) A senhora pode dizer quem é dono do terreiro? 

Gaiaku Regina: É Azansú. 

(D.M) E como se deu essa relação de Gaiaku Luiza com Azansú? 

Gaiaku Regina: Bem, eu posso falar mais ou menos o que a gente ouviu dela né. De 

qualquer maneira Azansú é o terceiro [...] é um santo também de Gaiaku, que ela era de Oyá, 

Olissá, Azansú e Badé entendeu? E Azansú a tomou como ela contava, quando ela tinha 

apenas seis meses de nascida, tomou em forma de doença, ela teve uma doença, eu acho que 

chamada escorbuto [...] entendeu? Onde ela ficou quase sem a pele do corpo, e [...] andando, 

minha avó andando com ela, médico não dava jeito, até que nas casas de candomblé, na casa 

em que meu avô era também Pejigan lá do Seja Hundê (Roça do Ventura), minha avó era 

também uma mulher feita de santo [...] e foi ensinado pra ela dar banho com uma folha de 
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Azansú que se chama piticoba ou baba de boi como a gente conhece também com esse nome, 

então com essa folha é que Gaiaku ficou boa, e aí [...] ela disse [...] isso já foi uma 

manifestação de Azansú pra ela, não é?  

(D.M) Que interessante! 

Gaiaku Regina: É, mas antes dela comprar a roça [...] ela teve um dia, ela trabalhava com 

negócio de fazer “sorte”, essas coisas tipo um artesanato, pra vender. Ainda não tinha a roça, 

mas ela já tinha o cargo na casa dela na Liberdade. Ela disse que estava dormindo, assim 

deitada, meia dormindo e meia acordada, ela disse que sonhou [...] quer dizer, ela disse que 

estava assim, meia dormindo, meia acordada e viu um “velho” na frente dela, e disse que esse 

“velho” ficava fazendo um sinal, assim pra ela, batia no peito, apontava pra ela, apontava pra 

ele, aquela coisa assim. Aí que ela olhava, olhava e via o “velho” com uma roupa branca toda 

pintadinha de sangue, a roupa, como se fosse algumas feridas que estivessem por debaixo 

daquelas vestes. 

(D.M) Certo.  

Gaiaku Regina: Pronto, aí no dia seguinte ela acordou e falou com uma senhora que 

trabalhava com ela. Ela (referindo-se a Gaiaku Luiza) disse: “olha fulana, eu sonhei com um 

“velho” assim, assim, assim”. A moça não deu muita importância, passou, passou, passou. Ela 

sonhando outra vez, no sonho ela viu um lugar onde elas (Gaiaku Luiza e a senhora que 

trabalhava junto com ela) passavam sempre ali perto entre São José e Água Brusca, ali 

naquele local ali, onde tinha um terreno baldio, e ela disse que viu o dito “velho” nesse lugar, 

o “velho” fazendo aqueles sinais pra ela, aquelas mímicas e tal, no entender dela perguntando 

se ela aceitava ele, ela entendeu assim. Aí ela acordou e contou de novo pra mesma senhora. 

Aí no outro dia, elas descendo pra ir pra feira (Feira de São Joaquim) comprar material pras 

benditas sortes, aí ela viu o lugar, aí ela disse: “olhe fulana, foi aqui que eu vi o “velho”, o 

“velho” que eu sonhei antes, lá em casa, e depois eu sonhei com ele aqui neste lugar”. Teve o 

terceiro sonho, ela tornou a sonhar com o “velho”, disse que ele assim todo curvadinho e de 

repente ela via uma pedra enorme, isso foi antes dela passar pelo local, ai ela via aquela pedra 

enorme, disse que a pedra se balançava assim, se balançava e de repente via o “velho” se 

transformar, a pedra se transformava no “velho”. Quando é um dia perto da festa de São João, 

ela estava com a senhora trabalhando dentro de casa, disse que ela trabalhando e falando do 

tal do “velho”, aí de repente, disse que a senhora pegou um saco de linhagem e saiu, a criatura 
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saiu. Disse que quando ela voltou, foi com aquele negocio nas costas, e disse: “olha aqui, vê 

se é isso ai”. Aí quando ela abriu o saco era a pedra, a dita pedra que nós temos até hoje. Ela: 

“Ai meu Deus! Ai meu Deus! O que é isso?” Ela ficou com medo da pedra. Aí ela botou a 

pedra no quintal e lavava roupa em cima da pedra, depois tirou essa pedra e botou atrás da 

porta, e ficou lá, não deu muita importância à pedra na verdade, passou, passou. Aí um dia 

chegou na casa dela um senhor que era do “Bate Folha ”, chamava-se Bandanguanmi, era um 

homem lá, Pai Pequeno  lá do “Bate Folha” que era muito amigo dela. Então ela chamou seu 

Bandanguanmi: “ô meu velho, o senhor que entende das coisas venha ver isso aqui”, aí 

mostrou a pedra, disse que ele: “Ai meu Deus! Ai meu Deus!” Aí disse que ele trocou língua 

com a pedra e disse: “é Azansú minha filha, e você com esse “velho” aí desprezado”. Ele 

recomendou: “olhe, mande comprar um alguidar, bote ele direitinho, dê um banho com todas 

as folhas dele, depois dê um banho de epô, coloque ele num lugarzinho, bote as flores dele, 

bote um pedaço de fumo de corda, bote um cachimbo e um rapé que ele gosta. E cuide desse 

“velho”, esse “velho” é uma maravilha, ele é seu, é seu”. Pronto aí ela fez o que seu 

Bandanguanmi mandou e botou no quarto do santo e passou a cuidar. 

(D.M) Que história interessante! 

Gaiku Regina: É [...] disse que uma vez ela estava deitada, porque sempre que ela acabava 

de almoçar ela gostava de fumar charuto nessa época e depois se deitar um pouquinho. Aí 

disse que ela estava lá deitada, quase dormindo, depois do almoço né, nisso, disse que 

chegaram na janela da casa dela e bateram, aí ela perguntou: “quem é?” Aí falaram: “É aqui 

que mora Huntolóji?” Disse que ela deu um pulo da espreguiçadeira, aí abriu a janela e não 

viu ninguém. 

(D.M) Não tinha ninguém? 

Gaiaku Regina: Ninguém. Disse que ela: “meu Deus o que foi isso?” Aí ela anotou o nome, 

e pensou: é, isso só pode ser o nome do “Velho”. Quando foi ver, realmente era o nome do 

“Velho”. Então ela disse: “qualquer tempo que eu comprar uma roça o dono é ele, por que se 

ele veio pra mim, veio me dizer o nome, então mais claro do que isso”. Então quando 

comprou a roça lá no Cabrito, entronou o “Velho” lá na casa dele, e ele passou a ser o dono, 

embora a minha mãe Oyá seja a dona do axé, mas o dono da terra, o dono da casa, o dono do 

chão é seu Huntolóji. Então a história é essa. 
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(D.M) Certo. Então, isso explica também como se deu a realização do culto à Azansú no 

terreiro? 

Gaiaku Regina: Isso. A primeira festa quando ela inaugurou a roça em 1952, a primeira festa 

foi para ele. Abriu a casa com ele. Deu comida a ele tudo direitinho, quando abriu a casa lá no 

Cabrito. E essa festa foi no mês de agosto, e ele ficou na casa dele. Ela foi para lá desde 

cinquenta né, mas a casa era de palha, disse que era horrível, só tinha cobra, que era uma 

coisa horrível, aí depois foi ajeitando [...]. 

(D.M) Essa era a do Cabrito? 

Gaiaku Regina: Isso, a do Cabrito, tinha uma casinha lá em cima de palha, onde ela começou 

a morar [...] e tinha uma casinha assim no alto que veio a ser à casa do “Velho”, onde ela fez a 

casinha do “Velho”, em cima assim, numa parte alta do lugar, aí construiu a casa cá embaixo, 

o abassá e a parte do santo né. 

(D.M) Gaiaku, a senhora saberia dizer que auxiliou ela nessa primeira festa de Azansú? 

Gaiaku Regina: Bom [...] quem abriu a casa, que desde que ela recebeu a cuia em 1945, que 

você sabe que ela teve uma feitura antes no ketu, agora as obrigações do jeje, quando ela 

passou pro jeje, que a minha mãe Oyá exigiu isso, ela não aceitou aquela obrigação lá do ketu, 

ela não aceitou, foi muito bem feita segundo Gaiaku disse, mas a minha mãe não aceitou, a 

minha mãe Oyá, e sempre exigindo que ela queria ir pra terra dela, que a terra dela não era 

aquela. Até que levaram ela pro Seja Hundê, mas por questão de amizade e de vizinhança, a 

mãe de santo do Seja Hundê já não era mais a que foi a mãe de santo do meu avô, que foi a 

primeira mão de santo do Ventura, já era a segunda, e essa conhecia o pai de santo que fez a 

iniciação de Gaiaku no ketu, e por questão de ética ela não quis, ficou com medo de receber 

ela na roça, então ela foi pro Bogum em Salvador, e quem cuidou dela foi Gaiaku Romaninha, 

que era uma pessoa que estava em todos e lugares e em tudo o que se fazia no jeje, em 

Salvador, em Cachoeira, Maragogipe em todos os lugares Gaiaku Romaninha estava presente. 

E foi ela quem fez a “obrigação” de Gaiaku lá no Bogum, e foi também quem deu a cuia 

(cargo) a ela com todo o pessoal do Seja Hundê, por que o meu avô (pai de Gaiku Luiza) era 

do Seja Hundê, e foi esse povo que ajudou ela a abrir a casa. 

(D.M) E a senhora, como Gaiaku e filha de Azansú, qual a visão que a senhora tem desse 

vodum? 
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Gaiaku Regina: Ser filha de Azansú é um privilégio. Desde menina, sei lá com meus oito 

anos de idade que minha mãe foi fazer um jogo com Gaiaku, quando ela ainda morava na 

Liberdade e ela disse que eu era de Azansú. Aí desde pequena que eu tinha uma imagem de 

São Roque né, sabe, aquela coisa do sincretismo. E depois eu passei a minha vida toda 

estudando, primário, ginásio, segundo grau que fiz lá em Cruz das Almas, depois fui pra 

faculdade de enfermagem da UFBA. As “coisas” só começaram a aparecer quando eu já tinha 

mais de trinta anos, fiz uma obrigação em 1980 com Gaiaku Luiza, mas não foi ainda a 

feitura, eu trabalhava tinha dois empregos não pensava nunca que ia fazer santo na minha 

vida, tinha aquelas atrapalhações, coisa com doenças, depois dessa obrigação não saí mais da 

casa. Fiz o santo depois que já estava aposentada. 

(D.M) E o que Azansú representa pra senhora? 

Gaiaku Regina: Ah meu filho! Pra mim é um santo, é um vodum, que eu acho que não existe 

uma pessoa que não ame. Não sei o porque, talvez pelo respeito ou pelo medo, que sempre 

desde pequena, a gente visitava uma sessão e quando o “Velho” chegava, todo mundo ficava 

quieto, aí cobriam o “Velho” com um lençol branco, e a gente ia com medo pra tomar a 

benção ao “Velho”. É um vodum assim, que todo mundo tem um conceito muito alto, não que 

os outros não tenham também, não sei se é pelo fato dele ser o dono da cura, essa questão 

desse poder que ele tem sobre as enfermidades, que eu mesma, adoro ser dele. Pra mim, ele 

me escolheu e agradeço a Deus todos os dias por Azansú ter me escolhido. 

(D.M) Quais são as divindades que Azansú se relaciona no jeje? 

Gaiaku Regina: Eu não sou assim uma estudiosa, o que a gente sabe é aquilo que a nossa 

mãe de santo passa pra gente. Ele pertence à família de Sapatá, e você sabe que em outras 

nações Azansú tem vários nomes, no angola tem não sei quantos, no ketu também tem um 

monte de nomes, mas nós aqui em casa os nomes da família de Sapatá é Avimadje, Parará, 

Azoani, Azansú e o mais velho de todos que é Xapanã, que a gente nem fala muito. Pode ter 

outros no jeje, mas aqui em casa só cultuamos esses. 

(D.M) Gaiaku Regina a senhora viajou até a África? 

Gaiaku Regina: Sim. Fui ao Benim.  

(D.M) E como foi? A senhora poderia contar essa experiência? A senhora viu alguma 

relação? 
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Gaiaku Regina: Olha o culto lá é totalmente diferente, totalmente diferente. Fomos em Uidá, 

lá eu achei o culto um pouco mais parecido, tanto é que a gente cantou algumas coisas lá e 

eles responderam, entendeu? A gente cantou algumas cantigas e eles responderam, foi em 

Uidá, a gente também viu um culto à Averekête com uns homens puxando uma rede no mar. 

Vimos também em Uidá toda aquela parte da saída dos escravos, foi muito emocionante, 

vimos à parte onde eles embarcaram e o portal do esquecimento. Depois fui para a capital 

administrativa que é Kotônum, depois fomos para Abômei, onde tinha muitos templos de 

vodum. Lá eles cultuam mais é Azansú (Sapatá), Bessem (Dan) e Sobô (Heviossô). Mas foi 

em Savalu, na terra de papai (referindo-se ao vodum), fomos num templo, templo bem 

simplório, o assentamento era àquele monte de terra [...] um monte de terra com uns 50cm de 

altura, esse monte ficava dentro de um quarto pequeno, com telhado, cuja porta dava pra uma 

área externa e, no meio dele ficava o monte de terra, com mais ou menos 1m de diâmetro, no 

pé do monte, tinha umas cabaças e umas sementes e, por cima dele, uns búzios e uma contas 

(miçangas) entendeu? Tudo muito rústico. 

(D.M) Certo. A já que a senhora estava descrevendo a arquitetura do templo de Sapatá 

lá em Savalu, então vou aproveitar e entrar na parte da arquitetura. Como se dá a 

construção da Casa de Azansú lá no Huntolóji? A senhora disse que antes, lá no Cabrito 

tinha uma casinha, se a senhora pudesse descrever como era essa casinha lá no Cabrito. 

Gaiaku Regina: Era igual àquela que nós temos lá [...]. 

(D.M) De taipa? 

Gaiaku Regina: É só que ela ficava no alto, nessa época eu tinha uns dezesseis anos por aí 

[...], ela ficava mais assim no alto onde tinha uma jaqueira, antes era casa de morada quando 

ela (se referindo a Gaiaku Luiza) chegou lá, era a casa de morada que derrubou e ela 

aproveitou aquele lugar lá, onde tinha uma jaqueira perto para fazer a “casa do velho”, era 

igual aquela, era uma casa de taipa coberta de palha, a mesma coisa. 

(D.M) E dessa construção atual? A senhora participou? 

Gaiaku Regina: desde que eu cheguei lá na Roça (em Cachoeira no ano de 1980) que já tem 

a casa, e a parte da madeira, aquelas madeiras, vão se estragando, sempre as casas vão se 

“estragando”, vão estragando e vai se fazendo outra, vai estragando e vai se fazendo outra, 

teve uma época que ela (se referindo a Gaiaku Luiza, fundadora do terreiro) dizia: “esse 
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“Velho” não gosta a qualidade dele, ele não gosta muito de nada cobrindo ele, ele gosta de 

ficar mais a vontade, ele não gosta de casa, ele gosta de ficar num pâme”. Tinha a jaqueira, 

aquela jaqueira que já não existe mais, e ela (referência a Gaiaku Luiza) disse: “eu vou botar 

ele agora como ele gosta”, aí ela pegou o assentamento que estava na casa, a casa já estava 

toda meio distiorada, isso na época em que eu fui feita, que eu estava perto de fazer o santo, a 

casinha estava lá em pé, mas toda torta, pra cair, aí ela colocou ele na jaqueira, em cima 

daquele pêpêlê que têm na jaqueira e fez um pâme, assim, um cercado de palha, fez àquela 

roda, arrodeando a jaqueira, tipo uma arena uma coisa assim, cercou a jaqueira com as palhas, 

palha uma colada na outra, palha de dendê, palha de dendezeiro né, uma junto da outra, as 

palhas em pé, fez aquela coisa fechada e colocou ele lá, pronto, e aí encostou outras palhas 

fechando pra bicho não entrar. Mas aí caía jaca em cima, volta e meia quebrava o aguidá, caía 

àquelas coisas, aquelas coisas da jaqueira, aquelas jacas pecas, caía pedaço de pau, aí ela 

(referência a Gaiaku Luiza): “ai meu Deus, ai meu Deus, não é possível”, e passou uns dois 

anos assim, depois ela disse: “Ah meu velho, sabe de uma coisa meu velho, vou fazer a sua 

casa, fica o senhor aqui, o seu bacuxê  cheio de pedaço de pau, cheio de jaca peca, cheio de 

não sei o quê.” E aí ela resolveu fazer a casa de novo, aí ela chamou um senhor lá, e tornou a 

fazer a casa, isso antes do ano 2.000, então ela resolveu fazer a casa, depois dela eu já fiz 

uma. 

(D.M) A senhora sabe dizer quantas vezes ela já foi reconstruída? 

Gaiaku Regina: Ah! Já muitas vezes! Depois que eu cheguei lá ela já foi reconstruída umas 

três vezes por Gaiaku (Luiza), e essa última vez quem fez foi eu.  

(D.M) E como é que se dá o processo da construção? 

Gaiaku Regina: Primeiro sacraliza o chão né? Porque tudo primeiro é embaixo. No caso 

aquilo ali já tem, quando constrói a casa pela primeira vez aquilo ali já tem entendeu? Mas 

volta e meia a gente renova, dá comida tudo direitinho, lá em baixo, na terra, mesmo que dê a 

comida em cima, não importa, tem que dar embaixo. Pra sacralizar aquele espaço ali né?  

(D.M) Sempre que constrói de novo, precisa renovar o axé? 

Gaiaku Regina: Não, não necessariamente. Isso é de acordo com a vontade do vodum, volta 

e meia a gente renova, mas de acordo coma vontade de Azansú. Não necessariamente a casa 
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caiu a gente tem que renovar o axé, ela já está lá quietinho, o chão já está preparado. E aí pra 

gente construir a gente usa o barro, barro mesmo, madeira e palha. 

(D.M) E de onde é que vem esse material? 

Gaiaku Regina: Do mato. A terra é a do próprio terreiro, cava lá mesmo dentro do terreiro, o 

massapê de lá mesmo. A madeira os meninos vão pegar em um determinado lugar dentro da 

mata. Mas dessa última vez não achou madeira com tamanho suficiente, e a gente teve que 

comprar umas peças. Aquelas peças mais grossas. Mas aí, antes de usar nós tivemos que dar 

um banho de folhas nelas, purificar. 

(D.M) Então o material quando vem de fora, ou seja, quando ele é industrializado, 

precisa ser purificado? 

Gaiaku Regina: Sim, sim, no mínimo deve se usar nem que seja um banho de ervas. A gente 

dá o banho de ervas nessas madeiras que vem de fora. Purifica o corpo do povo que vai 

construir, a mão de quem abre as palhas pra fazer a cobertura. Essas coisas que a gente usa.  

(D.M) E quem constrói é sempre a comunidade da casa? 

Gaiaku Regina: Nem sempre. Essa última vez que fizemos foi com a ajuda de um pessoal 

que não era da casa, pois não conhecíamos a técnica. Mas aí todos tiveram que tomar um 

banho de ervas, passar um defumador, um dia antes não pode consumir bebida alcoólica nem 

fazer sexo. 

(D.M) As pessoas precisam estar purificadas? 

Gaiaku Regina: Claro. Qualquer coisa que vai se pegar do santo tem que estar com o corpo 

limpo. Até pra subir nas árvores pra podar os galhos, precisa tomar o banho de ervas. Não 

pode ser de qualquer jeito não. 

(D.M) E essa terra aplicada na casa, ela passou por algum preparo? 

Gaiaku Regina: É a gente coloca umas coisinhas também que eu não posso falar. Na hora 

que está fazendo o maceiro. E a gente pisa com o pé mesmo, coloca com as mãos nuas, pro 

axé ir penetrando. Teve uns lados que deixamos mais grossos, outros mais finos, mais o 

importante é que a gente fez com amor né?   
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(D.M) Notei que desde que a senhora falou da casa de Azansú no Cabrito, a senhora 

mencionava que a casa estava perto de uma jaqueira, o que também ocorre com a casa 

atual, a senhora pode nos dizer o motivo? 

Gaiaku Regina: É a jaqueira é o atinsá de Azansú, a árvore dele. 

(D.M) E por que foi escolhida justamente aquela? 

Gaiaku Regina: Foi escolhida aquela, pelo motivo de ser uma árvore bonita, uma árvore 

frondosa e, também por ser uma jaqueira de “jaca dura” [...] a “jaca dura”, pertence à Azansú 

entendeu? No jeje mahi, jaca é de Azansú, sobretudo, a “jaca dura” [...] e aí como era uma 

árvore bonita [...] que tem aquelas outras jaqueiras, mas são de “jaca mole”, então, pelo fato 

de ser “jaca dura”, ser uma jaqueira bonita, de botar umas jacas muito grandes, as jacas eram 

enormes viu! [...] e a jaca pertence à Azansú, é uma fruta que é dele, além dela estar num 

local propício e estratégico para se colocar a casa dele. Embora agora, só tenha o tronco dela. 

(D.M) Entendi. 

(D.M) A senhora pode falr um pouco sobre os rituais do jeje que estão relacionado a ele, 

ou seja, a Azansú? 

Gaiaku Regina: Bem, temos a obrigação do Boitá. Que é uma “obrigação” que pertence a 

Bessem e a Azansú. Aquilo pertence a Bessem, é ele que é o dono, mas o destino daquilo, 

aquilo vai ter que ter um destino, esse destino quem dá é Azansú. Você que o Boitá passa em 

todos os atinsás, o penúltimo é o de Bessem, a gente apresenta a ele, pra dizer a ele que o 

Boitá está pronto e que é dele, e depois vai pra Azansú e ali mesmo entrega a ele. São os 

únicos lugares que o Boitá para, é no Danbê de Bessem e na Casa de Azansú. 

(D.M) Gaiaku Regina, e em relação aos assentamentos, digo aos objetos dos 

assentamentos, a senhora mencionou que trocava o bacuxê (pratos e talhas em 

cerâmica) do assentamento do “Velho”, como é isso? 

Gaiaku Regina: Toda a parte de barro (cerâmica) você sabe que quebra, e louça também 

quebra, só o que não quebra é o okutá que é a pedra, mas as outras coisas a gente pode 

substituir se quebrar, você não vai deixar quebrado [...] se quebrar não bota no lixo, de jeito 

nenhum, a gente coloca assim, por trás da Casa de Azansú, ou coloca perto de um atinsá [...] 

se você for atrás da Casa de Azansú, você vai ver um bocado de kolobô (cuscuzeiro em 
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cerâmica),  bacuxê e talhas quebradas, na verdade, aquilo ali se enterrar ótimo, devolve à 

terra. 

(D.M) Ok. Muito interessante isso.  

Gaiaku Regina: O ideal é que a terra consuma entendeu? É o ideal. A terra é que absorve e 

come tudo. As coisas do santo a gente nunca põe fora da roça, tudo é ali dentro. 

(D.M) Tá bom. Ok Gaiaku, muito obrigado [...]. 

Gaiaku Regina: Satisfeito? 

(D.M) Muito. Desculpe ter alongado a entrevista. Muito obrigado. 

Gaiaku Regina: Nada meu filho. Precisando estamos aqui. 

 

Entrevista 2 

Entrevista realizada em 03/09/2016 pelo Arq. Denis Alex Barboza de Matos (D.M) com o 

Babalorixá Bartolomeu Souza de Almeida (Baba Nino de Oxumarê) e a Iyálaxé Graça Lopes 

(Iyá Graça de Logum Edé), do Terreiro Ilê Axé Oyó Ni Ibecê ou Terreiro do Capivari, 

localizado no município de São Félix na Bahia. 

(D.M) Baba Nino, o senhor pode, por favor, falar um pouco sobre a fundação do 

terreiro? 

Baba Nino: O primeiro fundador foi Tio Anacleto entendeu? Tio Anacleto de Obaluaê, 

escravo, na época se chamava curandeiro e não pai de santo [...] Tio Anacleto virou o 

curandeiro da região [...] ajudou as pessoas, muita gente, na época da cólera. Aqui tinha uma 

romaria, Anacleto pagou a alforria das irmãs, Tia Madalena e Tia Dú. Com o falecimento de 

Tio Anacleto, quem tomou conta foi Tia Madalena de Oyá, depois o terreiro passou para Mãe 

Xina de Obaluaê, bisneta legítima de Tio Anacleto. 

(D.M) O terreiro tem muita tradição não é mesmo? 

Baba Nino: Sim, muita tradição. Começou com a ajuda que Tio Anacleto deu na época do 

coléra morbus. Antigamente, aqui tinha, fazia a romaria de São Roque, tinha um lugar 

chamado “casa amarela”, que foi demolida, onde tinha uma festa muito grande para Nossa 
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Senhora da Natividade. A festa durava mais de uma semana, onde tinha um monte de baiana 

que vendia quitute. 

(D.M) A romaria ainda é feita? 

Baba Nino: Mãe Xina continuou fazendo a romaria de São Roque, saía daqui do terreiro até 

São Félix. Benedito Dourado da Luz ajudou muito o terreiro e a Mãe Xina. 

(D.M) Quem foi Benedito Dourado? 

Baba Nino: O nome dele não pode ser esquecido, ele ajudou muito o terreiro, a marca da bota 

dele tá bem ali, na entrada da porta do barracão.  

(D.M) Como assim? 

Baba Nino: Um dia estavam fazendo uma obra no piso do barracão, ele que custeou a obra, 

ele foi supervisionar o serviço para ver se estava sendo feito direito, e acabou pisando no 

cimento fresco, ali na soleira da porta de entrada do barracão, e lá ficou a marca da bota dele. 

(D.M) Ok. O senhor pode falar um pouco sobre a cajazeira? 

Baba Nino: O “pé da cajá” é o assento de Omolu, feito por Tio Anacleto. Foi ao redor da cajá 

que o terreiro foi fundado.  

(D.M) Ela está com poucas folhas, está seca. 

Baba Nino: É assim mesmo. Todo ano é assim, antes da festa do “Velho” as folhas caem, 

mas quando é perto do Olubajé ela já fica viçosa, cheia de folhas. É a renovação do axé de 

Omolu. 

(D.M) É uma árvore sagrada? 

Baba Nino: Sim, muito sagrada. Tem muita força e muito axé aí na cajá, é uma árvore muito 

antiga e que já curou muita gente. O pessoal vinha de longe, de Cachoeira, daqui mesmo de 

São Félix, Muritiba, do Iguape [...] era só passar no corpo um duburu (pipoca), um milho 

branco ou um pombo branco, aqui no “pé da cajá” e pronto, ficava bom... ficava curado, coisa 

que médico não resolvia, resolvia aqui na cajá.  

(D.M) Interessante. 
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Baba Nino: É, mas pra mim todo o terreiro é sagrado. Todas as árvores como a cajá, o pé de 

gameleira é tudo sagrada. As folhas, a terra, o Riacho Capivari, que pra gente são as águas de 

Oxum entendeu? 

(D.M) Entendi. É o senhor usa todo o espaço do terreiro? 

Baba Nino: Sim meu filho. Tudo aqui tem a sua razão e seu sentido de ser. Por exemplo, 

aquela pedreira ali atrás é consagrada a Xangô, a gente pega pedra pra Xangô nela. 

Iyá Graça de Logum Edé: Posso dizer uma coisa? 

(D.M) Claro, por favor. 

Iyá Graça de Logum Edé: A gente usa todo o espaço do terreiro, principalmente quando a 

gente tem que pegar as folhas e fazer certos trabalhos. A mata sagrada fica ali na outra 

margem do rio. É a morada de Ossaim, a gente pega folha, alguns okutás (pedras). 

(D.M) Ali também? 

Iyá Graça de Logum Edé: Depende da necessidade e do santo da pessoa. Antes tem um 

ritual pra pegar a pedra. A gente vai com a pessoa, com o filho de santo né? Ai lá na mata, ou 

no rio, na pedreira, onde for. Ele escolhe a pedra, e o Baba aqui olha nos búzios se aquela 

pedra serve. 

(D.M) Como assim? 

Iyá Graça de Logum Edé: Pra ver se o axé do orixá tá ali naquela pedra que ele escolheu. 

(D.M) Entendi. Que interessante. 

(D.M) Baba Nino o senhor poderia falar um pouco sobre Omolu? 

Baba Nino: Meu filho, Omolu é a vida, pra gente aqui é o início de tudo. Obaluaê representa 

a doença, mas também a cura. É uma entidade muito respeitada e muito, muito antiga mesmo. 

É o filho de Nanã e irmão de Oxumarê, ele é a terra, é um dos orixás mais respeitados no 

culto entendeu? [...] através dele pedimos que a lepra que existe no mundo não chegue às 

nossas tendas. Então a gente sempre procura pedir e a gradecer a ele, principalmente 

agradecer. 
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(D.M) E quais são os principais rituais feitos a ele? 

Baba Nino: Aqui a gente faz o Olubajé, é a festa, o culto dele, e que encerra o calendário de 

festas daqui da casa. 

(D.M) O senhor pode falar um pouco sobre esse ritual? 

Baba Nino: Ele é o banquete do rei da terra. Antes da festa, do banquete, a gente faz uns 

preceitos. Primeiro é pros ancestrais né? Egum. Primeiro eles, depois a gente agrada Exu [...] 

você me perdoe, mas não posso entrar muito em detalhes certo? 

(D.M) Tudo bem, eu entendo. 

Baba Nino: Eu posso lhe dizer que a gente sempre olha o sol, como é que vai estar a lua, 

essas coisas do tempo. E que a gente sempre tem que arriar nove comidas para Obaluaê, ali no 

“pé da cajá”. 

(D.M) Interessante. 

Iyá Graça de Logum Edé: A parte interna das obrigações a gente faz sempre num dia 

apropriado e vou lhe adiantar uma coisa, aqui a gente usa o calendário iorubá de quatro dias 

[...] né, e a gente faz a obrigação com a lua e o dia [...], então, é de dia a obrigação de 

sacrifício de arriar as coisas de fundamento, o Olubajé a gente faz de noite, mas a obrigação 

mesmo, o sacrifício as coisas é feita assim com o sol quente, e no dia apropriado dentro do 

calendário iorubá.  

(D.M) Sempre fazendo essa relação com o sol e a lua? 

Baba Nino: Isso, tem que ver o dia direitinho, a quadra da lua, pra gente dar a comida do 

“Velho”, entendeu? Tem que saber agradar à terra.  

(D.M) Como assim agradar à terra? 

Baba Nino: Os mais antigos diziam, que tudo o que se bota em cima da terra ela nos devolve, 

ela só devolve aquilo que botamos em cima dela, se botamos coisas boas, ela nos dá coisas 

boas, se botamos coisas ruins, ela só vai nos dar coisas ruins. Por isso a gente tem que saber 

agradar à terra, saber como se caminha nesse mundo, com humildade sem pisar em ninguém. 

O povo hoje do candomblé, principalmente os mais jovens estão esquecendo da humildade, 

eles acham que vão aprender tudo na internet. Candomblé não se aprende em computador, se 
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aprende é no convívio, ali no dia a dia, aprendendo a amar e respeitar os orixás e os 

ancestrais. 

(D.M) O senhor sempre fala muito dos ancestrais. 

Baba Nino: É meu filho, os antepassados, Baba Egum é uma tradição que a gente herdou de 

Tio Anacleto. E essa tradição continua, assim como a tradição de Obaluaê. A figura de Tio 

Anacleto pra mim, representa a morte e a vida, ele é a união dos antepassados com os 

presentes entendeu? 

(D.M) Entendi. O senhor pode falar sobre aquela cadeira ali, onde tem os emblemas de 

Omolu em cima, tipo um trono? 

Baba Nino: Aquela era a cadeira da Iyalorixá Xina do Capivari, minha mãe biológica. Ela, o 

espírito dela foi para o Orum, a carne foi pra terra e o espírito está lá no Orum. 

(D.M) Certo, entendo. 

Baba Nino: Mas eu vou te dizer o que é aquela cadeira. Aquela representação de Omolu, 

simples, e [...], eu vou lhe dizer, vou lhe contando, o que é a representação [...], aquela 

cadeira, quem sentou ali [...], era destinada a Iyalorixá Xina do Capivari entendeu? Pertencia a 

ela que é a minha mãe biológica. E de antemão, foi no reinado dela em vida, ela era de 

Omolu, meu tataravô, Tio Anacleto já era [...], ele era o fundador da casa também, e a casa é 

uma homenagem a Obaluaiê, que chama também de Omolu entendeu? E aí então é o seguinte, 

a gente tem que venerar isso, eu mesmo tenho que venerar isso até o fim da minha vida 

entendeu? Ali é o seguinte, ali é a representação que a gente bota em memória a 

ancestralidade, e aí a gente tem que fazer entendeu? Ali ninguém senta mais, ali é uma coisa 

que pertence sim, aos ancestrais entendeu? A gente tem que respeitar, tem que venerar isso. É 

uma coisa assim [...] pra mim aquilo ali é uma coisa sagrada, é uma representação de Omolu, 

já têm o “pé da cajá” que é a representação já feita pelos meus antepassados, pelas mãos de 

Tio Anacleto entendeu? E aí a gente foi dando continuidade, e aí chegou o tempo que ela 

(referindo-se a Mãe Xina) se encerrou aqui na Terra entendeu? E a gente tem o respeito 

primeiro ao orixá (Omolu), e depois com a falta dela (Mãe Xina) o respeito à ancestralidade. 

E aí a gente cultiva aquilo ali também venerando os antepassados.  
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(D.M) Muito interessante Baba Nino. 

Baba Nino: Você já está satisfeito meu filho? Acho até que eu já estou falando demais 

(risos). Acho bom a gente parar. 

(D.M) Tudo bem, respeito a vontade do senhor, pra mim está tudo certo. 

Baba Nino: Então a gente para. 

(D.M) Gostaria de agradecer ao senhor por ter me recebido e pela atenção em dar essa 

entrevista. 

Baba Nino: De nada meu filho, Obaluaê que te abençoe, lhe dê saúde e te livre das doenças, e 

te ajude nesse seu trabalho, nessa pesquisa que você está desenvolvendo. 

(D.M) Obrigado Baba Nino. 




