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RESUMO

A presente tese visa defender a hipótese de que as Arquiteturas dos Terreiros de Candomblé de 
Cachoeira  e  São  Félix  diferenciam-se  por  serem  compostas  por  processos  contínuos  de 
hibridação  que  edificam  lugares  próprios.  As  arquiteturas  dos  Terreiros  de  Candomblé  de 
Cachoeira  e  São  Félix  são  uma  criação  Afro-brasileira  com lugares  e  dimensões  simbólicas 
próprias. Para defender essa proposição tivemos que, primeiramente, conceituar a arquitetura, que 
aqui é entendida e definida como edificar lugares. Entendendo o lugar como o espaço vivenciado 
pelo homem que lhe atribui através de sistemas simbólicos um sentido, significado e valor. E, em 
seguida, desvelamos esses lugares singulares, particulares, próprias dessas arquiteturas através de 
três  linhas  de  análise  e  abordagens  metodológicas,  nossos  ''caminhos  interpretativos''  que 
originaram três capítulos: transformações-permanências que originou o Capítulo I - Arquiteturas 
em Transe; híbrido-enlace arquitetônico do qual decorre o Capítulo II - Arquiteturas Mundanas; 
e, território rede-teia de significações que originou o Capítulo III - Arquiteturas Itinerantes. Na 
introdução trazemos uma revisão bibliográfica sobre os estudos dos Candomblé de Cachoeira e 
São  Félix,  sobre  a  Arquitetura  dos  Terreiros  de  Candomblé  de  Cachoeira  e  São  Félix,  a 
problemática  e  a  hipótese  proposta,  os  objetivos  do trabalho,  o  aparato  metodológico  e  uma 
revisão bibliográfica sobre arquiteturas  sem arquitetos  e,  principalmente,  sobre o conceito  de 
''lugar'' no campo disciplinar da Arquitetura e do Urbanismo. No primeiro capítulo, Arquiteturas 
em Transe buscamos nos terreiros Lobanekum, Ilê Axé Itaylé da nação Nagô-Vodum, Viva Deus 
da nação Nagô-Ixejá, Aganju Didê da nação Nagô-Tedô, e o Ilê Axé Ogunjá da nação Ketu, os 
lugares particulares que permanecem, envolta a tantas transformações, lugares que condensam os 
valores  de  culto,  parentesco  e  ancestralidade  atribuídos  por  essas  comunidades  terreiros.  No 
segundo capítulo,  Arquiteturas  Mundanas  tratamos  nos  terreiros  Ogodô Dey da nação Nagô-
Ketu,  Capivari  (Pé  da  Cajá)  e  o  Lobanekum da  nação  Nagô-Vodum,  Dendezeiro  da  nação 
Angola,  e  Rumpame  Runtóloji  da  nação  Jeje-Mahi,  as  combinações,  agregações,  relações, 
enlaces, e entrelaçamentos de elementos culturais diferentes ao longo do tempo na criação de 
lugares  próprios.  No  terceiro  capítulo,  Arquiteturas  Itinerantes,  buscamos  a  rede  de  lugares 
sagrados,  particulares,  em três  escalas:  arquitetura,  cidade e  região.  Na  escala  da arquitetura, 
foram trabalhados os terreiros Raiz de Airá e Ilê Axé Oba Curuji da Nação Nagô-Vodum, e a 
Roça do Ventura da nação Jejê-Mahi; na escala da cidade, os lugares:  esquinas, encruzilhadas, 
morros,  pedras, árvores,  riachos do Caquende,  da Levada,  do Capivari,  e rio Paraguaçu,  Oba 
Tedô, Ponte e o Viaduto do Batedor, Cemitério dos Africanos, Mata da Catuaba, Pilar Central da 
Ponte D. Pedro II, Trevo dos Escravos, Lagoa Encantada, Pedras do Cavalo e Rachada; e, na 
escala da região: a Festa da Pedra da Baleia. A conclusão encerra o trabalho e discorre sobre o 
processo de agregação cultural – a hibridação - presente nos três capítulos. 

Palavras-Chaves:  Comunidades  e Povos Tradicionais,  Arquitetura Afro-brasileira,  Candomblé, 
Patrimônio Cultural, Cachoeira e São Félix.



ABSTRACT

This  thesis  aims  to  defend  the  hypothesis  that  the  architectures  of  Terreiros  Candomblé  of  
Waterfall  and  Felix  Are  differentiate  for  being  composed  by  continuous  processes  of  
hybridisation that build own places. The architectures of Terreiros Candomblé of Waterfall and  
Felix  are  are  a  creation  Afro-brazilian  with  posts  and  symbolic  dimensions  themselves.  To 
defend this proposition we had that first conceptualize the architecture, which here is understood 
and defined as build posts.Understanding the place as the area experienced by man that attaches  
through  symbolic  systems  a  meaning,  significance  and  value.  And,  then,  desvelamos  these 
natural places, individuals, own of these architectures through three lines of the analysis and 
methodological approaches, our "interpretive paths" that led three chapters:Transformations-
constants that originated the Chapter I - architectures in a trance; hybrid-architectural link from 
which it derives the Chapter II - worldly architectures; and territory network-web of meanings 
that  originated  the  Chapter  III  -  architectures  Itinerant.  In  the  introduction  we  bring  a  
bibliographic  review  about  the  studies  of  Candomblé  of  Waterfall  and  St  Felix,  on  the 
architecture  of  Terreiros  Candomblé  of  Waterfall  and  St  Felix,  the  problematic  and  the  
hypothesis  proposal,  the  objectives  of  the  work,  the  methodological  apparatus  and  a  
bibliographic review on architecture without architects and, mainly, on the concept of "place" in  
the field of discipline of Architecture and Urbanism. In the first chapter, architectures in trance 
we  seek  in  terreiros  Lobanekum,  Ile  Ax  Itayle  of  Nago nation-Vodum,  Living  God of  Nago 
nation-Ixeja, Aganju Dide of Nago nation-Tedo, and the Ile Ax Ogunja of Ketu nation, private  
places that remain, surrounded the many transformations, places that condense the values of  
worship, kinship and ancestry allocated by these communities terreiros. In the second chapter,  
worldly Architectures we treat in terreiros Ogodo Dey of Nago nation-Ketu, Capivari (of Caja)  
and  the  Lobanekum  of  Nago  nation-Vodum,  Palm  oil  from  Angola  nation,  and  Rumpame  
Runtoloji nation Jeje-Mahi, the combinations, aggregations, links, splices, and interweaving of  
different cultural elements over time in the creation of own places. In the third chapter, itinerant  
architectures, we seek the network of sacred places, individuals, in three scales: architecture,  
city and region. In the scale of architecture, were worked terreiros Root of Aira and Ile Ax Oba 
Curuji of Nago Nation-Vodum, and Roca of Ventura of the nation Jeje-Mahi; On the scale of the 
city, the places: corners, crossroads, hills, stones, trees, streams of Coquende, the Levada, the 
Capivari,  and Paraguaçu  river,  Oba Tedo,  Bridge  and the  Viaduct  beater,  cemetery  of  the  
Africans, Mata Catuaba, Pillar of the bridge D. Peter II, Clover of slaves, Lagoa Encantada,  
stones of the Horse and cracked; and, on the scale of the region: the Feast of the stone of the  
Whale. The conclusion contains the work and elaborates on the process of aggregation cultural -  
hybridisation - present in the three chapters.

Key-words:  Communities  and  Traditional  Peoples,  Architecture  Afro-brazilian,  Candomblé,  
Cultural Heritage, waterfall and São Félix.



PRÓLOGO

Embora nascido em Salvador minha família  é oriunda do Recôncavo Baiano,  dizem os mais 

velhos da família que todos os Velames são parentes, ''são uma família só'', porque todos vieram 

do mesmo ''tronco'' de Baixo das Palmeiras, localidade do município de Sapeaçu, localizado no 

Recôncavo  Sul  e,  pertencente,  até  pouco  tempo  ao  Município  de  Cruz  das  Almas.  Cresci 

passando as férias escolares e, principalmente, as juninas em Cachoeira, Muritiba, Governador 

Mangabeira, e Cruz das Almas, onde atualmente concentram-se meus familiares. 

Cresci ouvindo as histórias de minha avó, Dona Nita, e de sua comadre Dona Luli,  sobre os 

trabalhos  da fábrica  de Charutos da Suerdieck,  onde elas  e  quase todas  as  suas ''camaradas'' 

trabalharam, aliais, o primeiro e único trabalham que tiveram, levaram trinta anos na Suerdieck, 

enrolando  fumo e  fazendo charutos.  Na época  da minha  infância  para  chegar  as  cidades  do 

Recôncavo a principal rota era a passagem por Cachoeira, com a travessia do Rio Paraguaçu pela 

Ponte  D.  Pedro  II,  que  apresentava  um  piso  de  madeira  agreste  cujo  som  proveniente  da 

passagem dos veículos nos aterrorizavam, até São Félix e de lá subia a pequena serra, tortuosa, 

sinuosa, íngreme, mas extremamente bela que dá acesso ao município de Muritiba. 

Viagem muito mais longa, do que a atual que se faz, geralmente, pela BR-101, sobre a ponte de 

concreto armado em frente a Barragem de Pedra do Cavalo. Entretanto, uma viagem muito mais 

ruidosa, vibrante, colorida e fascinante. Pela rota tradicional através da janela do carro ou ônibus, 

e mesmo a pé em meio a momentos de parada e descanso, víamos uma Cachoeira vibrante: uma 

feira  livre  cheias  de  aromas  e  cores  onde  se  vendia  os  mais  diversos  produtos  de  roupas  a 

utensílios domésticos, de frutas a carnes e frutos do mar trazidos de Maragojipe; casarios antigos 

coloniais ou ecléticos decadentes e em ruínas, mas que nos fascinavam pelas nobreza, dignidade, 

e  inspiravam nossa imaginação vislumbrando como deveriam ser  nos seus  tempos de glória; 

assim como fascinava-me o vai e vem frenético e ao mesmo tempo lento do povo negro da 

cidade, sempre a rir, gargalhar, cantar e carregar objetos da feira ou no cais do porto. 



Mas Cachoeira e São Félix possui algo que atraia o olhar mesmo quando se vai pela BR-101, 

durante o dia ao avistar de longe a paisagem das duas cidades ligadas pelo Rio Paraguaçu num 

voo quase panorâmico e, principalmente, ao entardecer e a noite a espreita as duas cidades, agora, 

feitas e desenhadas com pontos de luzes, vagalumes, formando um presépio. 

A aproximação da ponte de concreto sempre cria uma expectativa quando entramos nos rochedos 

que emparedam a BR-101 e que anunciam o início da ponte, a sensação que temos é de um 

descortinar de uma peça de teatro, voltamos o olhar hipnotizados para a cidade.       

Cachoeira, cidade que cresci ouvindo ser chamada de Cidade dos Africanos, Cidades de Negros, 

Cidade da Macumba, Cidade de Feiticeiros, com as pessoas sempre se referindo a ela com grande 

respeito e temor, porque feitiço feito em Cachoeira é coisa séria.  Agora, retorno a ela, não mais 

como um passante, errante ou viajante, mas como frequentador dos territórios da cultura negra na 

Bahia, um arquiteto com o objetivo e vontade de contribuir para a produção do conhecimento da 

arquitetura  de  matrizes  africanas  ou  afro-brasileiras  (habitações  escravas,  remanescentes  de 

quilombos, terreiros de candomblé, maracatus, marujadas, congadas, afoxés, blocos-afro, etc...); 

como  um  colaborador  das  políticas  de  promoção  da  igualdade  racial  para  comunidades 

tradicionais empreendidas pelos órgãos governamentais como a SEPPIR, SEPROMI, SEMUR, 

FCP, etc...

Ainda na condição de arquiteto, retorno a ela com um novo encanto: a  Arquitetura dos Terreiros 

de Candomblé da Cidade. Uma vez que agora sou arquiteto, surge a questão de como aquela 

cultura constrói, organiza, mantém, transforma e transmite a sua arquitetura, o que diferencia essa 

arquitetura, buscando uma outra forma de ver a própria arquitetura e a cidade, buscando enxergá-

las com outros olhos.

E, nesta busca por ver esse mundo e sua arquitetura com outros ‘’olhos’’, não tenho de forma 

alguma  a  pretensão  e  a  ilusão  de  encontrar  ou  revelar  a  ‘’verdade’’,  o  ‘’mistério’’,  ou  o 

‘’segredo’’ dos fundamentos desses templos afro-brasileiros, porque não devo de forma alguma 

nem perguntar. Ciente sou de que se detivesse este saber jamais o poderia revelar.  



O meu papel neste trabalho é meramente e simplesmente contribuir para com o conhecimento 

sobre  as  Arquiteturas  dos  Terreiros  de  Candomblé  de  Cachoeira  e  São Félix, colocando  em 

evidência sua complexidade, organização, relações, riqueza e suas utilizações para que equívocos 

e  barbáries  sejam evitadas  a  qualquer  custo,  ao  se  lidar  com estas  realidades  extremamente 

complexas;  seja  através  de  legislações  ineficientes  impostas  por  uma  cultura  a  outra  pelas 

instituições  competentes,  de  intervenções  físicas  diretas  como  as  intervenções  conservativas, 

restaurativas ou de políticas públicas de fora para dentro, de cima para baixo, e enfim, para que a 

cultura não se transforme em folclore e seja mercantilizada, sobretudo pelo Turismo Etnico. 

Espera-se que as reflexões que aqui procedem-se sirvam como um alerta, um aviso, uma pequena 

balize, que leve a ponderar e pensar antes de se colocarem os pés nos terreiros e de se levantar 

qualquer tijolo. Para mim, além de um trabalho acadêmico, que, como tal, possui suas regras, 

normas,  teorias,  filosofias,  métodos  e,  portanto,  suas  potencialidades  e  limites;  constitui-se 

primeiramente, em uma forma de contribuir de forma direta e efetiva para a sobrevivência desses 

templos afro-brasileiros e de suas comunidades tereriros, produzindo um material referencial para 

as políticas sociais de combate a pobreza, de patrimônio e de promoção da igualdade racial. 

Constitui-se  esta,  também,  uma forma de levar  a  academia  – do qual,  no momento,  sou um 

representante – para a sociedade, tirá-la de sua fortaleza, de dentro de seus muros; enfim, de levá-

la aos locais mais inusitados e necessitados, para outros mundos, uma vez que este trabalho é 

desenvolvido  dentro  de  uma  Universidade  Pública,  visando  tanto  o  fortalecimento  da 

Universidade,  de seu caráter  de agente  transformador,  de extensão universitária,  e de serviço 

público, como o desenvolvimento social. 

Faz-se necessário ainda trazer estas comunidades para ‘’dentro’’ da academia, mostrar aquela que 

essa existe e está aí também para auxiliá-la, ajudá-la, orientá-la na luta pela sua sobrevivência, 

cidadania e direitos, além de agregar outras formas de conhecimento à própria academia, pois 

estes homens e mulheres são os detentores de outras formas de saberes e valores.



LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FOTOGRAFIAS E DESENHOS

1 - Processo de crescimento do Okotó, símbolo de Exu e do crescimento espiralado.

2 - Cone símbolo do crescimento espiralado do pião-Okotó, e de Exu.

3 -  Processo de crescimento do Caracol.

4  -  Exu com o  penteado em crescimento  caracol,  ornado com uma  série  de  triângulos  símbolos  do 

dinamismo da divindade.

5 -  Lobanekum Filho, Cachoeira, Bahia.

6 - Casa 08, Terreiro inicial, Lobanekum Filho, Cachoeira, Bahia.

7 - Antigo (em cinza), e, o atual Lobanekum Filho (em amarelo), Cachoeira, Bahia.

8 - Corredor do Lobanekum Filho, a esquerda o antigo quarto dos santos, ao fundo a cozinha, Cachoeira, 

Bahia.

9 - Ruínas da casa n.08 ainda com as paredes de Taipa-de-mão, Cachoeira, Bahia.

10 – Planta Baixa do Lobanekum Filho.

11-  Dona Bernacidos Santos Rodrigues, a Equedi Ceci.

12 – Planta Baixa do Lobanekum Filho.

13 -  Fachada do Lobanekum Filho, nas cores amarelo (Oxum), e, azul (Ogum), Cachoeira, Bahia.

14 – Planta Baixa do Lobanekum Filho.

15 - Barracão do Lobanekum Filho atual, Cachoeira, Bahia.

16 – Planta Baixa do Lobanekum Filho.

17 -  Planta Baixa do Lobanekum Filho.

18 -  Planta Baixa do Lobanekum Filho.

19 -  Planta Baixa do Lobanekum Filho.

20 - As ruínas do Lobanekum Filho, casa n.08, Cachoeira, Bahia.

21 - Lobanekum Filho, casa n.08, a esquerda e o templo atual a direita, Cachoeira, Bahia.

22 -  Itoto, estrela de Salomão, no meio do barracão do Lobanekum Filho.

23 - Cabloco Juremeira, Cachoeira, Bahia.

24 - As duas casas que compõe a fachada do Ilê Axé Itaylé A esquerda a casa de hospedagem, e, a direita a 

casa de Mãe Filhinha.

25 - Mãe Filhinha, Ialorixá do Ilê Axé Itaylé Cachoeira, Bahia.



26 -  Fachada do Ilê Axé Itaylé A casa de Mãe Filhinha, com um nicho com a imagem de Nossa Senhora 

Conceição.

27 -  Ilê Axé Itaylê, Rua Três Riachos, Cachoeira, Bahia

28 -  Planta Baixa do Ilê Axé Itaylê.

29 - Oratório católico na sala da Casa de Mãe Filhinha, Ilê Axé Itaylé Cachoeira, Bahia. 

30 - Imagem de Nossa Senhora da Conceição, Ilê Axé Itaylé Cachoeira, Bahia.

31 - Imagem de Iemanjá Ogunté, no quarto dos Santos do Ilê Axé Itaylé Cachoeira, Bahia.

32 - Planta Baixa do Ilê Axé Itaylê.

33 - Planta Baixa do Ilê Axé Itaylê.

34 - Barracão do Ilê Axé Itaylé Cachoeira, Bahia. 

35 - Bandeirolas do barracão do Ilê Axé Itaylé Cachoeira, Bahia. 

36 - Iemanjá Ogunté na forma latinizada de sereia do Ilê Axé Itaylé Cachoeira, Bahia.

37 - Iemanjá da Umbanda no universo do Candomblé do Ilê Axé Itaylé Cachoeira, Bahia.

38 - Planta Baixa do Ilê Axé Itaylê.

39 - Planta Baixa do Ilê Axé Itaylê.

40 - Planta Baixa do Ilê Axé Itaylê.

41 - Barracão de Cabloco do Ilê Axé Itaylé  Cachoeira, Bahia.

42 - Planta Baixa do Ilê Axé Itaylê.

43 - Árvores sagradas, assentos do Cabloco Taquara e de Obaluaiê abraçados pelo barracão

44 -  Árvore sagrada, assento de Obaluaiê abraçado pelo barracão.

45 -  Árvore sagrada, assento de Obaluaiê, abraçado pelo barracão.

46 - Árvores sagradas, assentos do Cabloco Taquara e de Obaluaiê abraçados pelo barracão.

47 -  Itoto, simbolizado pelas estrelas de Davi (seis pontas), Ogum; e de Salomão (cinco pontas), Iemanjá, 

Cachoeira, Bahia.

48 - Árvores sagradas, assentos de Obaluaiê furando o telhado do barracão do Capivari, São Félix.

49 -  Árvores sagradas, assentos de Obaluaiê furando o telhado do barracão do Raiz de Airá, São Félix.

50 - Árvores sagradas, assentos de Cabloco furando o telhado da Casa dos Cablocos, Ilê Axé Ogunjá, São 

Félix.

51 - Árvores sagrada, assento de Ogum que furava o telhado do Ilê Orixás de Ogum, hoje apenas as ruínas 

da fundação do templo, Lobanekum, Cachoeira.

52 - Entrada do Terreiro Viva Deus, Cachoeira, Bahia.

53 - Terreiro Viva Deus, Terra Vermelho, Cachoeira, Bahia.

54 - Foto de Zé do Vapor no barracão do Viva Deus, Cachoeira, Bahia.

55 - Dadima Bonfim Barbosa dos Santos, Dona Dadi, Cachoeira, Bahia.



56 -  Planta Baixa do Viva Deus.

57 - Barracão do Viva Deus, antiga sala de estar da fazenda de Tranquilino Bastos, Cachoeira, Bahia.

58 - Assistência do Barracão do Viva Deus, antiga sala de jantar de Tranquilino Bastos, Cachoeira, Bahia.

59 -  Planta Baixa do Viva Deus.

60 - Planta Baixa do Viva Deus.

61 - Caminho de Pedra até o barracão do Viva Deus, Cachoeira, Bahia.

62 -  Fachada do barracão do Viva Deus, em adobe, e, antiga sede da fazenda de Tranquilino Bastos, 

Cachoeira, Bahia.

63 -  Fachada do barracão do Viva Deus, as trê quartinhas: centro-Oxalá cabeceiras-Iemanjá e Ogum.

64 - Ilê Orixás de Ogum, atrás Ilê de Oxossi e sua cajazeira, e, por último o Ilê Egum do Viva Deus. 

Cachoeira, Bahia.

65 - Ilê Orixás de Obaluaiê Cachoeira, Bahia.

66 - Planta Baixa do Viva Deus.

67 - Casas de Hospedagem do lado do Ilê Orixás Ogum. Cachoeira, Bahia.

68 -  Ilê Orixás de Oxalá Cachoeira, Bahia.

69 - Planta Baixa do Viva Deus.

70 - Casas de hospedagem. Cachoeira, Bahia.

71 - Planta Baixa do Viva Deus.

72 - Planta Baixa do Viva Deus.

73 -  Ilê Egum. Cachoeira, Bahia. 

74 -  Refeitório do Viva Deus. Cachoeira, Bahia.

75 - Planta Baixa do Viva Deus.

76 - Assento de Coladina (Exu Fêmea), Cachoeira, Bahia.

77 -  Assento de Exu Bomboxira. Cachoeira, Bahia.

78 - Assentos de Ossaim, Tempo, e, Dancor. Cachoeira, Bahia.

79 -  Assento de Tempo. Viva Deus, Cachoeira, Bahia.

80 - Peji de Tempo e Assento de Tempo na árvore sagrada. Viva Deus, Cachoeira, Bahia.

81 - Árvore sagrada com o assento de Oxóssi atrás do Ilê Orixás de Oxóssi, compondo uma unidade, Viva 

Deus, Cachoeira.

82 -  Entrada do Aganjú Didê, Cachoeira, Bahia.

83 - Barracão do Aganjú Didê Cachoeira, Bahia.

84 - Aganju  Didê, Terra Vermelha, Cachoeira, Bahia.

85 - Ogã Agenor do Aganjú Didê Cachoeira, Bahia.

86 - Mãe Judith do Aganju Didê Cachoeira, Bahia.



87 – Planta Baixa do Aganju Didê.

88 - Barracão, quartos e cozinha ritual do Aganju Didê, Cachoeira, Bahia.

89 - Vista Interna do Barracão do Aganju Didê, Cachoeira, Bahia.

90 - Vista Interna do Barracão do Aganju Didê, Cachoeira, Bahia.

91 - Atabaques no Barracão do Aganju Didê, Cachoeira, Bahia.

92 - Retrato de Mãe Judith em meio ao altar Católico do Aganju Didê, Cachoeira, Bahia.

93 - Labirinto de quartos do Aganju Didê Cachoeira, Bahia.

94 - Quarto do Aganju Didê Cachoeira, Bahia.

95 - Planta Baixa do Aganju Didê.

96 - Cozinha Sagrada do Aganju Didê Cachoeira, Bahia. 

97 - Ilê Exu em amarelo e a Farmácia de Mãe Judith em estado de ruínas do Aganju Didê Cachoeira, 

Bahia. 

98 - Planta Baixa do Aganju Didê.

99 - Planta Baixa do Aganju Didê.

100 - Casa casa de Candola, do Aganju Didê Cachoeira, Bahia.

101 - Planta Baixa do Aganju Didê.

102 - Planta Baixa do Aganju Didê.

103 - Ilê Axé Ogunjá, Cachoeira, Bahia.

104 - Barracão atual do Ilê Axé Ogunjá, com o assento de Ogum com suas ferramentas. São Félix,  Bahia.

105 - Assento de Ogum com suas ferramentas. São Félix,  Bahia.

106 - Entrada do Ilê Axé Ogunjá com as espadas de Ogum na porta pintada de azul, a planta espada de 

Ogum, e as suas ferramentas. São Félix,  Bahia.

107 -  Sala transformada em barracão com bancos de alvenaria e revestimento cerâmico.  São Féliix, 

Bahia.

108 - Planta Baixa do Aganju Didê.

109 - Cozinha Ritual do Ilê Axé Ogunjá São Féliix, Bahia.

110 - Casa de Exu da Porteira no Ilê Axé Ogunjá São Félix, Bahia.

111 – Planta Baixa do Ilê Axé Ogunjá.

112 - Árvore sagrada de Iroco, e, Ilê Orixás de Obaluaiê São Félix, Bahia. 

113 - Casa dos Cablocos no Ilê Axé Ogunjá São Félix, Bahia.

114 - Assento do Cabloco furando o telhado, Ilê Axé Ogunjá, São Félix, Bahia.

115 - Planta Baixa do Ilê Axé Ogunjá.

116 - Sabaji do Ilê Axé Ogunjá. São Félix, Bahia.

117 - Planta Baixa do Ilê Axé Ogunjá.



118 - Planta Baixa do Ilê Axé Ogunjá.

119 -  Construção do barracão. São Félix, Bahia.

120 - Construção do barracão. São Félix, Bahia.

121 - Barracão atual, vista externa. São Félix, Bahia.

122 - Barracão atual, vista interna. São Félix, Bahia.

123 – Ogodô Dey na Ladeira da Cadeia, Cachoeira, Bahia.

124 – Ogodô Dey na Ladeira da Cadeia, Cachoeira, Bahia.

125 - Localização do Ogodô Dey na Ladeira da Cadeia, Cachoeira, Bahia.

126 - Mãe Railda, do Ogodô Dey, Cachoeira, Bahia.

127 - Planta Baixa do Ogodô Dey.

128 - A esquerda Barracão de Orixás e Casa de Justo, Cachoeira, Bahia.

129 - A Direita o Assento de Tempo, Barracão de Cabloco e Capela Católica, Bahia.

130 - Barracão de Orixás Cachoeira, Bahia.

131 - Barracão de Cabloco, Cachoeira, Bahia.

132 - Vista interna Barracão de Orixás Cachoeira, Bahia. 

133 - Interior do Barracão de Cabloco, Cachoeira, Bahia.

134 - Festa de Cabloco no Ogodô Dey, Cachoeira, Bahia.

135 - Barracão de Orixá na festa de Cabloco, Cachoeira, Bahia.

136 - Cabana de Cabloco no Barracão de Orixá no dia da festa do Cabloco, Cachoeira, Bahia.

137 - Cabana na festa de Cabloco, Cachoeira, Bahia.

138 - Assento de Cabloco, Cachoeira, Bahia.

139 – Ilê Exu, Cachoeira, Bahia.

140 – Ilê Egum atrás do barracão de Cabloco, Cachoeira, Bahia.

141 - Capela de Nossa Senhora da Conceição, Ogodô Dey, Cachoeira, Bahia.

142 -  Interior da Capela de Nossa Senhora da Conceição, Ogodô Dey, Cachoeira, Bahia.

143 - Altar Católico da Capela de Nossa Senhora da Conceição, Ogodô Dey, Cachoeira, Bahia.

144 - Pinturas de Anjos Católicos na Capela de Nossa Senhora da Conceição, Ogodô Dey, Cachoeira, 

Bahia.

145 - Pinturas de Anjos Católicos na Capela de Nossa Senhora da Conceição, Ogodô Dey, Cachoeira, 

Bahia.

146 - Imagens de Santos Catóicos nas paredes da Capela de Nossa Senhora da Conceição, Ogodô Dey, 

Cachoeira, Bahia. 

147 - Lápide do Ogã Justo na Capela de Nossa Senhora da Conceição, Ogodô Dey, Cahoeira, Bahia.

148 - Lápide de Mãe Leobina na Capela de Nossa Senhora da Conceição, Ogodô Dey, Cahoeira, Bahia.



149 - Assento de Tempo, Barracão de Cabloco e Capela Católica. Ogodô Dey, Cachoeira, Bahia.

150 - Assento de Tempo. Ogodô Dey, Cachoeira, Bahia.

151 - Entrada do Terreiro Dendezeiro, Cachoeira, Bahia.

152 - Entrada do Terreiro Dendezeiro, Cachoeira, Bahia.

153 - Terreiro Dendezeiro, Alto da Levada, Cachoeira, Bahia.

154 - Mãe Nilta, Dendezeiro, Cachoeira, Bahia.

155 – Planta Baixa Terreiro Dendezeiro.

156 – Planta Baixa do Barracão do Dendezeiro.

157 - Terreiro Dendezeiro, Cachoeira, Bahia.

158 - Lugar do preparo das comidas sagradas, Cachoeira, Bahia.

159 - Quartos dos filhos de Mãe Nilta, Cachoeira, Bahia.

160 - Assento de Kitembo, Dendezeiro, Cachoeira, Bahia.

161 - Detalhe do Assento de Kitembo, Dendezeiro, Cachoeira, Bahia.

162 – Alá sobre o assento de Kitembo, Cachoeira, Bahia.

163 - Alá sobre o assento de Kitembo, Cachoeira, Bahia.

164 - Eixos Barracão: A-Eixo Afro-Brasileiro, B-Eixo Católico.

165 - Altar Católico, Dendezeiro, Cachoeira, Bahia.

166 - Altar Católico, Dendezeiro, Cachoeira, Bahia.

167 - Altar Católico, Dendezeiro, Cachoeira, Bahia.

168 - Barracão do Dendezeiro, Cachoeira, Bahia.

169 – Barracão do Dendezeiro, Cachoeira, Bahia.

170 - Quarto de Roxi Mucumbe com o Mariô as espadas, e o azul escuro, Dendezeiro, Cachoeira, Bahia.

171 - Pombo, Abebê Espada sobre o azul escuro, Dendezeiro, Cachoeira, Bahia.

172 - Bandeirolas Azul e Branco,do Dendezeiro, Cachoeira, Bahia.

173 - Festa de Cabloco: 16-Cabana do Cabloco Sultão das Matas, C-Movimento do Cabloco.

174 - Cabana do Cabloco Sultã das Matas, Dendezeiros, Cachoeira, Bahia.

175 - Casa do Marujo, Dendezeiro, Cachoeira, Bahia.

176 - Casa de Pambu Nijla, Dendezeiro, Cachoeira, Bahia.

177 - Terreiro Capivari (Pé de Cajá), São Félix, Bahia.

178 - Terreiro Capivari, São Félix, Bahia. 

179 - Terreiro Capivari (Pé de Cajá), São Félix, Bahia.

180 - Rio Capivari no Terreiro Capivari (Pé de Cajá), São Félix, Bahia.

181 - Mãe China do Terreiro Capivari (Pé de Cajá), São Féliix, Bahia.

182 – Planta do Terreiro Capivari.



183 -  Primeiro Corpo Arquitetônico do Terreiro Capivari (Pé de Cajá), São Félix, Bahia.

184 - Assentos de Cabloco no Terreiro Capivari, São Félix, Bahia.

185 – Planta do Barracão do Terreiro Capivari, Pé da Cajá, São Félix, Bahia.

186 - Segundo Corpo Arquitetônico do Terreiro Capivari,São Félix, Bahia.

187 - Eixos Barracão: A-Eixo Longitudinal, B-Eixo Transversal. Azul espaço afro-brasileiro, Vermelho 

espaço Católico.

188 - Assento de Obaluaiê na Cajazeira que atravessa o telhado do Terreiro do Capivari, São Félix, Bahia.

189 - Assento de Obaluaiê na Cajazeira que atravessa o telhado do Terreiro do Capivari, São Félix, Bahia.

190 - Assento de Obaluaiê na Cajazeira que atravessa o telhado do Terreiro do Capivari, São Félix, Bahia.

191 - Estrela de Salomão no piso do Terreiro do Capivari, São Félix, Bahia.

192 – Otá dos Orixás no pepelê de Obaluaiê no Terreiro do Capivari, São Félix, Bahia.

193 -  Cabloco Boiadeiro no pepelê de Obaluaiê no Terreiro do Capivari, São Félix, Bahia.

194 - Elementos Simbólicos de Iemanjá no pepelê de Obaluaiê no Terreiro do Capivari, São Félix, Bahia.

195 - Oratório Católico a direita do barracão no Terreiro do Capivari, São Félix, Bahia.

196 - Oratório Católico a direita do barracão no Terreiro do Capivari, São Félix, Bahia.

197 - Imagem de São Roque no Oratório Católico do barracão no Terreiro do Capivari, São Félix, Bahia.

198 -  Imagem de Jesus Cristo, Santa Bárbara e São Lázaro no barracão no Terreiro do Capivari, São 

Félix, Bahia.

199 - Atabaques, Estrela de Salomão (Iemanjá), Sol (Obaluaiê) do barracão no Terreiro do Capivari, São 

Félix, Bahia.

200 - Oratório Católico, Cabloco Boiadeiro (chapéu de coro e bandeira da Bahia), no Terreiro do Capivari, 

São Félix, Bahia.

201 - Oratório Católico, Cabloco Boiadeiro (chapéu de coro e bandeira da Bahia), e quarto de Obaluaiê 

(Mariô), no Terreiro do Capivari, São Félix, Bahia.

202 - Terreiro Lobanekum, Terra Vermelha, Cachoeira, Bahia.

203 - Terreiro Lobanekum, Terra Vermelha, Cachoeira, Bahia

204 - Mãe Maria Lucia do Terreiro Lobanekum, Cachoeira, Bahia.

205 - Fachada do Lobanekum em adobe de 1954, Terra Vermelha, Cachoeira, Bahia

206 -  Fachada  do  Lobanekum em adobe  no  dia  da  reabertura  do  templo  em 1954,  Terra  Vermelha, 

Cachoeira, Bahia.

207 – Planta do Lobanekum.

208 – Planta Baixa do Lobanekum.

209 - Corpo Arquitetônico do Lobanekum, Terra Vermelha, Cachoeira, Bahia.

210 - Vista Interna da entrada do barracão do Lobanekum, Terra Vermelha, Cachoeira, Bahia.



211 - Cozinha Ritual do Lobanekum com fogão a lenha, Terra Vermelha, Cachoeira, Bahia.

212 - A (Vermelho)-Espaço dos Orixás B (Azul)-Espaço dos Cablocos.

213 - Assento do Cabloco João Bala, e ao fundo Ilê Egum, a esquerda do corpo arquitetônico, Lobanekum, 

Terra Vermelha, Cachoeira, Bahia.

214  -  Ilê  Exu  e  assento  de  Ogum,  a  direita  do  corpo  arquitetônico,  Lobanekum,  Terra  Vermelha, 

Cachoeira, Bahia.

215 – Planta Baixa no Barracão.

216 - Oratório Católico do Lobanekum, Cachoeira, Bahia.

217 - Oratório Católico do Lobanekum, Cachoeira, Bahia.

218 - Santos Católicos no Oratório Católico do Lobanekum, Cachoeira, Bahia.

219 - Fachada com os símbolos religiosos do templo, Lobanekum, Cachoeira, Bahia.

220 - Platibanda com símbolos religiosos do Lobanekum, Cachoeira, Bahia. 

221 -  Fachada com a platibanda com os símbolos religiosos do Lobanekum, Terra Vermelha, Cachoeira, 

Bahia.

222 - Estrela na entrada do barracão, assento de Exu Ona, Lobanekum, Cachoeira, Bahia.

223 -  Itotó com a estrela de Salomão envolto por um círculo, Lobanekum, Cachoeira, Bahia.

224 - Itotó com a estrela de Salomão envolto por um círculo, Lobanekum, Cachoeira, Bahia.

225 - Parede do Fundo do Barracão com os símbolos católicos, indígenas e afro-brasileiros, Lobanekum, 

Cachoeira, Bahia.

226 - Pentagrama, Estrela Flamejante, Lobanekum, Cachoeira, Bahia. 

227 - Estrela de Sete Pontas com seus astros: Lua e o Sol, Lobanekum, Cachoeira, Bahia.

228 - Imagem dos santos católicos, cablocos e divindades africanas, Lobanekum, Cachoeira, Bahia.

229 - Atabaques pintados em azul e branco como o barracão, Lobanekum, Cachoeira, Bahia. 

230 - Vista interna do barracão, Lobanekum, Terra Vermelha, Cachoeira, Bahia.

231 - Pintura do Cabloco Jundiay no barracão do Lobanekum,  Cachoeira, Bahia.

232 - Pintura do Cabloco Juremeira no barracão do Lobanekum, Cachoeira, Bahia.

233 - Pinturas das obrigações e rituais dos fundamentos do templo, Lobanekum, Cachoeira, Bahia.

234 - Pintura da Cabona de Iemanjá no Lobanekum, Cachoeira, Bahia. 

235 - Árvore da Vida, Lobanekum, Cachoeira, Bahia.

236 - Tabela com os horários, dias da semana e astros , Lobanekum, Cachoeira, Bahia.

237 - Pinturas do Barracão no Lobanekum, Cachoeira, Bahia.

238 - Pinturas do Barracão no Lobanekum, Cachoeira, Bahia.

239 - Cabloco João Bala e a imagem de São Francisco de Assis acima e a direita, Lobanekum, , Cachoeira, 

Bahia.



240 - Cabloco João Bala, Lobanekum, Cachoeira, Bahia.

241 - Pintura e Xangô Lobanekum, Cachoeira, Bahia.

242 - Corpo humano e o horóscopo Afro-brasileiro, Lobanekum, Cachoeira, Bahia

243 -  Gaiaku Luiza, no Rumpame Runtuloji, Cachoeira, Bahia.

244 - Entrada do Rumape Runtuloji, Levada, Cachoeira.

245 -  Rumpame Runtoloji, Alta da Levada, Cachoeira, Bahia.

246 – Planta Geral do  Rumpame Runtoloji.

247 - Acima casa de Gaiaku Luiza e abaixo Barracão, Abassá as Construções Siamesas. 

248 - Pórtico onde se encontra o busto de Gaiaku Luiza, e, atrás a casa dos Ogã. Cachoeira, Bahia.

249 - Casa de Azanssu feita de taipa-de-mão e palha do dendê Rumpame Runtoloji, Cachoeira, Bahia.

250 - Cozinha Ritual. Rumpame Runtoloji, Cachoeira, Bahia.

251 – Planta Geral Rumpame Runtoloji Árvores Sagradas dos Vodum.

252 -  Assento  de Dambê Bessém.  Rumpame Runtuloji,  Cachoeira,  Bahia.  Fonte:  Elias  Mascarenhas, 

18/04/2006, Processo de Tombamento Estadual SPLP n.002/06 do IPAC-BA.

253  –  Atissá  assentamento  do  Vodum  Badê  Rumpame  Runtóloji,  Cachoeira,  Bahia.  Fonte:  Elias 

Mascarenhas, 18/04/2006, Processo de Tombamento Estadual SPLP n.002/06.

254  –  Atissá  assentamento  do  Vodum Avimaje.  Rumpame  Runtuloji,  Cachoeira,  Bahia.  Fonte:  Elias 
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A Estrada

A descida da Levada do Rumpame ao Caquende
Era uma nuvem alva, uma estrada
E só quem viu entende
Pousada sobre o silêncio semente das águas
Somente comportava um canto nagô, jeje mahi ou bantu
E assim foi:
Voduns á frente, adiante: encanto.
Do Caquende até a Matriz e a Rua da Feira
Ouvia-se o surdo andar de uma Cachoeira
E outras pequenas nuvens altas
Somavam-se àquela do Alto da Levada
alargando a estrada, esteira.
Passando pela Praça do Mercado
Gamo que não estava virada chorava,
Gamutinha andava calada.
Apenas sobre a branca estrada, um farfalhar, um bater de asas
ou a conversa das pequeninas ondas do Riacho Pitanga.
E a nuvem alva por todos os cantos crescia.
Dofona e Dofoninha, assim como Fomo e Fomotinha
molhavam as pedras com lágrimas
E as pedras do Jardim Grande, ao longe se curvavam
ante oração que Vimo e Vimotinha rezevam.
Vito estava virada e Vititinha a Oyá também via.
Uma linda Oyá que sorria, sorria...
fazendo os sons de todas as línguas
Todos os silêncios se ouviam
Mesmo Sogbo sempre arredio e distante desses atos
mandou fazer um amalá e ela própria Oyá muitos acarás.
E o vento que soprava porque tinha que o vento soprar
fazia uma cantiga antiga hã hã hã...hã hã hã.
E mesmo quem não sabia nenhuma daquelas línguas
entendia todos os currãs.
Aqueles, contavam da seiva da vida
as intimidades das catacumbas
do simples e óbvio do mundo
Como conhecias minha Humbono: o sagrado
do modo mais profundo.
Entre ditos, certos e espantos
como foi grande, do Caquende aos Currais Velhos
entre muitos cantos e a notícia que até hoje corredores
ficamos todos convencidos Gaiaku Luiza
que sorria, pois Orixá não morre.

José Carlos Limeira
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INTRODUÇÃO.

O presente trabalho trata da arquitetura dos terreiros de Candomblé1 de Cachoeira e São Félix, 

abordando os aspectos arquitetônicos que os distinguem, que os diferenciam. Busca tecer os 

aspectos arquitetônicos que lhes são particulares, que compõe as suas especificidades. Para 

tanto, elege como ponto central a relação arquitetura e cultura, tentando compreender como a 

cultura  afro-brasileira,  em  seu  aspecto  religioso,  especificamente,  o  universo  cultural 

particular  do  Candomblé  de  Cachoeira  e  São  Félix  se  relaciona,  compõe  e  constitui  a 

arquitetura dos seus templos Afro-brasileiros.

As cidades de  Cachoeira2 e  São Félix  encontram-se no Recôncavo Baiano,  uma área que 

bordeia  a  Baía  de  Todos  os  Santos,  e  que  até  os  anos  de  1960  abastecia  Salvador  com 

produtos agrícolas, alimentos e utensílios. Conexão que se dava pelo Rio Paraguaçu e a Baía 

de Todos os Santos.  Elevada a categoria de vila em 1698, Cachoeira foi a cidade mais rica do 

Recôncavo  Baiano  cuja  economia  apoiava-se  na  lavoura  de  cana-de-açúcar  (SHWARTZ, 

1988, p.85). O Recôncavo Baiano, no período colonial, foi o grande ponto de conexão entre a 

capital da colônia, Salvador, e o interior do país. A cidade é comumente conhecida como a 

''Heróica'', título recebido pelo papel que desempenhou durante a guerra de independência da 

Bahia, quando funcionou como capital da Província em 1823. 

1 Na Bahia, o termo candomblé foi se ampliando e agregando vários significados ao longo do século XX até 
atingir uma caracterização genérica na contemporaneidade. O candomblé foi mencionado por Nina Rodrigues 
quando tratou da ação policial no ano de 1826 no quilombo do Urubu liderado pela negra Zeferina, que se 
localizava na área que hoje corresponde ao bairro de Pirajá. Na ocasião, foram apreendidos vários objetos de 
culto. Assim Nina Rodrigues se remete ao quilombo: ‘’[...] se mantinha com o auxílio de uma casa de fetiche 
da vizinhança,  chamada a Casa do Candomblé’’.  (RODRIGUES, 1945, p.  90).  Pierre Verger  se refere à 
utilização do termo candomblé pelos próprios membros do Iá Omo Axé Aira Intilé (Casa Branca) com base 
num artigo do Jornal da Bahia, de 03 de maio de 1855, que se remetia a uma reunião nessa casa: ‘’[...] Foram 
presos  e  colocados  à  disposição  da  polícia  Cristovão  Francisco  Tavares,  africano  emancipado,  [...]  que 
estavam no local chamado Engenho Velho, numa reunião que chamavam de candomblé.'' (VERGER, 2002, p. 
29). O termo candomblé foi definido por Arthur Ramos como uma substituição dos batuques, que eram as 
danças de agrupamentos de escravos realizados aos domingos e autorizados pelos seus senhores, como sendo: 
‘’Termo que primitivamente significava dança e instrumento de música e, por extensão, passou a designar a 
própria  cerimônia  religiosa  dos  negros.’’ (RAMOS,  1954,  p.  359).  A palavra  candomblé  é,  atualmente, 
segundo Júlio  Braga:  ‘’Nome pelo  qual  é  conhecida,  na  Bahia,  a  comunidade  religiosa  afro-brasileira.’’ 
(BRAGA, 1995, p. 128).  

2 Atualmente  as  cidades  de  Cachoeira  e  São  Félix,  localizadas  a  110km  de  Salvador  apresentam, 
respectivamente,  uma população de 33.782hab (IBGE, 2010), e, 14.099hab (IBGE, 2010).
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Embora a fama, riqueza e a complexidade do universo cultural afro-brasileiro do Recôncavo 

Baiano, os Candomblés da região pouco foram objetos de estudos no campo das ciências 

sociais  e  humanas,  dos  chamados  Estudos  Afro-brasileiros e,  só  recentemente,  surgiram 

estudos sistematizados sobre eles. Isso se deve a diversos fatores. 

Primeiro o universo daomeano (Jêje)  que influenciou os Candomblés do Recôncavo, lhes 

conferiu  até  pouco  tempo,  o  caráter  de  serem muito  fechados  e  resistentes  a  entrada  de 

pessoas fora do culto, dificultando, portanto, as pesquisas sistematizadas. Segundo, o fato de 

que os Candomblés do Recôncavo são em sua maioria de famílias, onde a família biológica se 

funde com a família-de-santo, portanto, reticentes e cautelosos a entrada de pessoas estranhas, 

pessoas  de  fora  da  família,  dificultando,  até  pouco  tempo  o  acesso.  O  Candomblé  do 

Recôncavo Baiano é um patrimônio de família, passado de geração a geração. 

Temos, ainda, em terceiro lugar a centralização dos estudos nos Candomblés de Salvador, 

com a hegemonia dos estudos nas grandes casas da nação3 Ketu (Casa Branca, Gantois, Ilê 

Axé  Opó  Afonjá,  Alaketu,  etc...),  por  serem  as  matrizes  dessa  nação  do  Candomblé  e, 

também, pelo Ketu (os nagôs4), ser considerado a nação com menos interferências externas, 

mais  próximas  dos  padrões  africanos.  E,  por  fim,  pelos  estudos  focados  nos  iorubás, 

predominantes em Salvador, em detrimento dos demais povos, como os povos daomeanos, os 

Jêjes que tiveram uma forte presença e influência no Recôncavo Baiano, principalmente, em 

Cachoeira e São Félix.  

3 O conceito de nação de candomblé foi definido por Vivaldo da Costa Lima como: ‘’[...] padrão ideológico e 
ritual dos terreiros de candomblé da Bahia. ‘’ (LIMA, 1977, p. 21). O conceito de nação tem um carácter 
simbólico,  ideológico  e  político  baseado  na  tradição  religiosa  e  ritual  cuja  origem é  as  diversas  étnias 
africanas. As quatro nações básicas do candomblé na Bahia são: Ketu (origem nagô); Ixejá (origem nagô); 
Angola (origem bantu); Jêje (origem daomeniana). Elas podem ser diferenciadas pela maneira de tocar os 
atabaques (com as mãos ou varetas), pelos idiomas utilizados nos cânticos, pela música e ritmo, pelas vestes 
litúrgicas, aspectos dos rituais, pelos nomes das divindades, etc...

4 A terminologia nagô, no princípio, remetia apenas a um grupo de descendentes iorubás da cidade de Ifé, 
sendo estendida, logo após, de maneira ampla, pelos Jêje (daomanianos de língua Fon) e pelos franceses, que 
administravam a região (Benim), a todos os povos iorubás, sendo a nomeclatura recebida e herdada por todos 
os iorubás da Bahia, qualquer que fosse a sua origem geográfica (Ketu, Sabé, Oio, Ebá, Ebado, Ixejá, Ibo-
Ibo, Abeokuta, Ifé...).  Portanto, o termo nagô era como os franceses designavam todos os negros de fala 
iorubá da Costa dos Escravos trazidos ao Brasil durante o ciclo da escravidão do Benim no século XIX, 
oriundos da fronteira da Nigéria com o Benim, do centro e do sul do Benim (antigo Daomé) e do sudoeste da 
Nigéria. Segundo Vivaldo da Costa Lima: ‘’[...] o termo nagô no Brasil seja inspirado naquele correntemente 
empregado no Daomé para designar os iorubás de qualquer origem.‘’ (LIMA, 1977, p. 15)
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Foi através de Cachoeira e São Félix que um grande contingente de africanos, de diversas 

etnias, foram levados durante quatro séculos para o interior do país: os sertões, as regiões das 

Minas Gerais, a Chapada Diamantina, assim como serviram de mão-de-obra para os engenhos 

de açúcar e, posteriormente, a lavoura e a indústria do fumo do Recôncavo Baiano, além de 

abastecerem as cidades como mão-de-obra para vários serviços urbanos. 

Os terreiros do Recôncavo Baiano surgiram na segunda metade do século XIX, a partir dos 

anos  de 1860,  com a  Roça  de  Cima,  o  Sejá  Hundé,  conhecido,  também,  como Roça  do 

Ventura da nação Jêje-Mahi, fundado por Ludovina Pessoa e Xarene, tendo, mais tarde, como 

personalidades, os irmãos Zé de Brechó e Salacó, e em seguida, também nos anos de 1860 o 

Terreiro do Capivari da nação Nagô-Vodum fundado por Anacleto Urbano da Natividade. 

A partir desses dois templos veremos o surgimento de diversos terreiros na região. A partir da 

década  de  1870  surgiram  mais  nove  terreiros.  Mas,  somente  depois  da  abolição  da 

escravatura,  em 1888,  que começou de uma forma intensa  e  efetiva uma proliferação  de 

terreiros na cidade, e que em sua grande maioria concentravam-se na área urbana, periférica 

ao centro da cidade e, também, em áreas semi-rurais, crescimento esse que permaneceu até os 

anos de 1930. 

Concentravam-se, em sua maioria em Cachoeira: na Ladeira da Cadeia, na Levada, Rua atrás 

do Antigo Chafariz, no Túnel da Estrada de Ferro, no Bitedô, na Recuada, Capapina, Rua do 

Curral, Corta Jaca, Morro do Cucuí, Morro do Rosarinho, Beco do Sabão, e no Galinheiro. 

Existiam na época os terreiros de: Zé do Vapor, Mãe Judith Ferreira, Tio Fadô e Tio Luiz, Mãe 

Júlia, Mãe Águida, Mãe Paulinha de Azanzú, Mãe Porfíria conhecida como Mãe Alejadinha, 

Mãe  Gertrudes,  Pai  Pedro  Pequeno,  Pai  Benedicto  Jequitiba,  Pai  Faustino  Lucumi,  Pai 

Chiquinho de Babá, Pai Canuto, Pai Neves de Ogum, Pai Luciano Barreto de Ogum, Mãe 

Maria Felicidae,  Pai João5.  Lembramos que a introdução da nação Ketu no Recôncavo, a 

partir  de  1930,  pelo  Babalorixá  Nelzinho  que  fundou  o  Terreiro  do  Portão  de  Muritiba 

(terreiro filho do Gantois), juntamente com o Terreiro do Rosarinho de Dona Baratinha em 

Cachoeira, trouxeram grande impacto e influência nos terreiros tradicionais da região. 

5  Ver  PARÉS, Luis  Nicolau.  A Formação do  Candomblé  – História e  ritual  da nação jeje  na Bahia. 
Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2007. E, também, SANTOS, Edmar Ferreira. O poder dos Candomblés 
– Perseguição e Resistência no Recôncavo da Bahia. Salvador: EDUFBA, 2009.
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Muitos desses terreiros fecharam as portas, foram instintos (porque sendo de famílias não 

possuíram  herdeiros,  não  tiveram  descendência  para  continuar  a  tradição,  dentre  outros 

fatores), outros continuaram com muita precariedade nas áreas urbanas, e, outros, mudaram-se 

para áreas rurais, ajudando no surgimento de novos terreiros nessas novas áreas.

Os fatores da saída das áreas urbanas para as áreas rurais foram os mesmo que ocorreram em 

Salvador: a busca de um habitat natural para o culto aos Orixás6, Voduns e Inquices no seio da 

natureza, mais apropriadas às práticas litúrgicas e rituais do Candomblé; a busca de espaços 

para  a  consolidação  e  desenvolvimento  da  egbé  (sociedade-terreiro);  busca  de  formas  de 

sobrevivência material da família-de-santo com a agricultura familiar, assim como a criação 

de animais e a venda do excedente nas feiras e ruas; busca de moradia para os membros da 

família-de-santo; a necessidade de espaços para tratamentos de pessoas com diversas doenças 

que viam em busca das práticas terapêuticas oriundas das ervas medicinais; necessidade de 

uma maior privacidade para o mercado dos serviços espirituais para realização de ''trabalhos'' 

para clientes abastados como políticos, fazendeiros, comerciantes e senhoras da alta sociedade 

que necessitavam de discrição para frequentar os terreiros na ''calada da noite'', assim como o 

jogo  de  búzios,  e  outros  serviços;  o  preço  das  terras  mais  baratas  para  compra  ou 

arrendamento; e, a perseguição policial apoiados na legislação da época que enquadrava os 

candomblés como criminosos por práticas de ''feitiçaria'' e ''falsa medicina'' sob os alardes dos 

meios de comunicações locais,  da pressão da medicina clínica e da psiquiatria com o seu 

discurso higienista, da igreja, e o discurso civilizatório dos setores progressistas da sociedade. 

Entretanto, tiveram como fatores a mais, particulares do universo do Recôncavo Baiano: as 

constantes enchentes do Rio Paraguaçu que inundavam as cidades de Cachoeira e São Félix; 

e, a doação de fazendas e/ou propriedades por fazendeiros de fumo e/ou açúcar a pais e mães-

de-santo em sinal de gratidão, porque curaram seus parentes (filhos primogênitos, filhas, e 

esposa),  de diversas  enfermidades no leito de morte,  assim como cuidavam, também, das 

enfermidades de seus escravos, preservando suas ''propriedades''.

6 Os  Orixá são as divindades  nagôs que foram reunidas na Bahia pelos escravos em um panteão, tendo no 
terreiro o seu lar, distinto do seu culto na África, onde cada cidade e região cultuavam uma determinada e 
específica divindade. Os Orixá são essencialmente as energias em estado puro e concentrado da natureza. Em 
seus estudos, na África e no Brasil, Pierre Verger estabelece ligações dos Orixás à noção de família, ou seja, a 
família numerosa oriunda de um mesmo antepassado, que engloba os vivos e os mortos, seria, em princípio, 
um ancestral comum divinizado, que em vida estabelecera vínculos e relações que lhe garantiam um controle 
sobre certas forças da natureza e do cosmos, como o trovão, o vento, as águas doces ou salgadas, ou então lhe 
possibilitando a capacidade de exercer certas atividades como a caça, a pesca, o trabalho com metais ou, 
ainda, adquirindo o conhecimento das propriedades das plantas e de sua utilização para atividades medicinais.
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Os  primeiros  estudos  sistematizados  dos  Candomblés  de  Cachoeira  e  São  Félix  foram 

realizados pela antropóloga americana Fayette Wimberley (1988), que trabalha com pesquisas 

focadas nas relações de trabalho dos escravos libertos, e cuja tese de doutorado7 teve como 

objeto os africanos libertos na Bahia. 

Em sua tese Fayette Wimberley trata dos trabalhos, da integração e das relações de classes 

entre os negros libertos na Bahia no final do século XIX, em Salvador e Recôncavo Baiano. 

Entretanto, é o seu trabalho intitulado The expansion of the afro-bahian religious pratices in  

ninetteth-century Cachoeira8, que a autora traça um histórico da formação, no final dos anos 

de 1860, do primeiro terreiro de Candomblé Nagô-Vodum da região, o terreiro do Capivari, 

também chamado de  Terreiro  do Pé  da Cajá,  fundado pelo  africano Anacleto  Urbano da 

Natividade. A autora narra a epidemia de cólera que assolou a região, e destaca o papel de 

curandeiro  que  ele  passou  a  ter,  tornando-se  o  primeiro  líder  religioso  do  Nagô-Vodum 

possibilitando o surgimento e desenvolvimento, no final do século XIX, de outros terreiros 

dessa nação particular do Recôncavo Baiano. Todavia, nada escreve a respeito da arquitetura 

do terreiro do Capivari, cujo Pé de Cajá (assento de Obaluaiê), encontra-se até hoje imponente 

a furar o telhado do barracão do templo, e que se tornará um elemento presente e marcante 

dos terreiros Nagô-Vodum.

Walter Fraga Filho (2011), historiador baiano, que desenvolve pesquisas sobre a escravidão, o 

período pós-abolição, e a vida dos escravos libertos irá tratar dos Candomblés de Cachoeira e 

São  Félix  em  A terra  Sagrada:  História  e  Memória  de  um  terreiro  de  Candomblé  no 

Recôncavo Baiano.9 Nessa obra o autor avança nos estudos iniciados por Fayette Wimberley 

ao se debruçar sobre o Engenho da Natividade do Capivari  pertencente,  desde o final do 

século XVIII, a família Tosta. O autor traça uma genealogia da família Tosta e o papel de seus 

principais membros na vida Cachoeirana, assim como estabelece um perfil dos escravos do 

Engenho da Natividade a partir do inventário de Joanna Tosta, de 1856. 

7 WIMBERLY,  Fayette.  The african liberto and the bahian lower classe: social integration in niniteeth-
century bahia, Brazil, 1870-1900. Tese de Doutorado. University of California, Berkeley: 1988.

8 WIMBERLY,  Fayette.  The  expansion  of  the  afro-bahian  religious  pratices  in  ninetteth-century 
Cachoeira. In H. Kraay (org), Afro-beasilian culture and polittics. Armonk, Londres: M.E.Sherpe, p.77-89, 
1998.

9 FRAGA, Walter; NUNES, Marco Antônio; COUTO, Edilece. A terra Sagrada: História e Memória de um 
terreiro  de  Candomblé  no  Recôncavo Baiano.  In:  Práticas  e  Vivências  Religiosas:  temas  da  história 
colonial à contemporaneidade luso-brasileira. 1. ed. Salvador: EDUFBA, v. 320, p.260-285, 2011.
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Traça um breve histórico da vida do Africano Anacleto Urbano da Natividade, na época do 

inventário com 40 anos de idade, mostrando o papel central que desempenhou no combate a 

epidemia de cólera que se abateu no Recôncavo Baiano nos anos de 1860 e a fundação do 

terreiro  de  Candomblé  do  Capivari.  Entretanto,  lhe  escapa  os  aspectos  arquitetônicos  do 

templo, não trazendo descrições e análises sobre a arquitetura, destacando, apenas, que se 

tornou um local de peregrinação anual de escravos e de libertos nas festas do Vodum Azansú. 

Marcos  Carvalho  (2006),  conhecido  como  Marcos  de  Bessém,  filho-de-santo  de  Gaiaku 

Luiza, uma das mais prestigiadas mães-de-santo do Recôncavo Baiano, escreve uma biografia 

de  Gaiaku  Luiza10 e  ao  fazê-lo  traça  uma breve  trajetória  do  Jeje-Mahi  na  Bahia.  Trata, 

brevemente,  das  estruturas  organizacionais  religiosas  dos  Candomblés  de  Cachoeira,  os 

líderes religiosos e personagens históricos das casas, a organização e vida dos terreiros,  a 

relação com as irmandades religiosas, e a relação do Rumpayme Runtoloji com o Bogum e o 

Sejá Hundé – a Roça do Ventura. Entretanto, o autor não trata os aspectos da arquitetura dos 

Terreiros Jêje-Mahi que ele aborda: o Ventura, o Bogum, e o Rumpayme Runtoloji. Assim 

como não estabelece as conexões, relações, pontes e, sobretudo, a influência da nação Jêje-

Mahi na constituição da nação Nagô-Vodum e de suas arquiteturas.

Mas é com o antropólogo baiano Vilson Caetano de Sousa Junior (2005), cujos trabalhos 

encontram-se na área da antropologia da alimentação e da etnografia religiosa afro-baiana que 

os  Candomblés  do  Recôncavo  Baiano  atingem  notoriedade  nacional  e  inscrevem-se  na 

história dos Estudos Afro-brasileiros. Em sua obra Nagô: A Nação de Ancestrais Itinerantes11,  

Vilson Caetano define o conceito de nação Nagô-Vodum, elencando as suas características e 

peculiaridades. Trata, também, do perfil da população escrava no recôncavo: identificando os 

escravos quanto as origens (africanos, crioulos, mulatos), as etnias africanas, suas ocupações, 

as doenças; os líderes religiosos notórios do recôncavo com suas relações e histórias; realiza, 

ainda, uma etnografia de uma casa de Nagô-Vodum, o Lobanekum Filho, situado no centro da 

cidade; e, por fim, tece a rede criada pelos candomblés de Cachoeira, São Félix, Muritiba e 

Governador Mangabeira, através de concepções oriundas das famílias biológicas e de santo. 

10 CARVALHO, Marcos. GAIAKU LUIZA: E a Trajetória do Jeje-Mahi na Bahia. Rio de Janeiro: Pallas, 
2006.

11 SOUZA. Vilson C. Nagô: A nação de ancestrais itinerantes. Salvador: Ed. Fib, 2005.  
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Assim como os anteriores, não trata  da arquitetura dos terreiros de Candomblé do Recôncavo 

Baiano, nos trás, entretanto, uma rica geografia dos principais terreiros atuais da cidade, sua 

distribuição na cidade, zona semi-rural e zona rural.      

    

Luis Nicolau Parés (2007), filósofo e antropólogo espanhol radicado na Bahia, desenvolveu 

pesquisas na África Ocidental, no Benim e Nigéria, e vêm desenvolvendo nos últimos anos 

estudos  na  área  da  antropologia  da  religião,  notadamente,  das  religiões  africanas  e  afro-

brasileiras, focando seus estudos na nação Jêje. Trata dos Candomblés do Recôncavo em sua 

obra A Formação do Candomblé: história e ritual da nação jeje na Bahia12. Nesse trabalho o 

autor defende a tese de que foram os crioulos, filhos de africanos libertos, que tiveram uma 

certa mobilidade e ascensão social na sociedade escravocrata que possibilitaram a criação, a 

institucionalização e o desenvolvimento do Candomblé na Bahia e, também, que entre esses 

crioulos  foram os  sacerdotes  Jêjes  que  deram o  modelo  organizacional  e  a  estrutura  da 

família-de-santo  do Candomblé  do Recôncavo Baiano,  notadamente,  em Cachoeira  e  São 

Félix,  tendo  como  base  o  aspecto  eclesial,  conventual,  devocional  que  agrega  múltiplos 

deuses num mesmo templo, características recorrentes entre os daomeanos, os Jêjes, na África 

Ocidental, notadamente, no Benim. 

Para tanto realiza um trabalho comparativo, etnológico e histórico, entre os cultos daomeanos 

dos Voduns na área  gbé do Daomé no Benim, com as duas principais casa Jêje da Bahia, o 

Bogum em Salvador, e o Sejá Hundé – o Ventura em Cachoeira, ademais, através dessas duas 

casas desenvolve uma etnografia da nação Jêje na Bahia. 

Porém,  a  arquitetura,  mais  uma vez,  não  é  tratada  e  problematizada  nesses  processos  de 

institucionalização  do  Candomblé,  não  se  realiza,  como  foi  feito  com  os  aspectos 

etnográficos, um comparativo entre os templos daomeanos do Benim com os templos Jêje na 

Bahia, e nos é trazido apenas, de forma rápida, já tratada anteriormente por Vilson Caetano, 

uma geografia dos terreiros da nação Nagô-Vodum do final do século XIX e das três primeiras 

décadas após a abolição na cidade de Cachoeira. Também, não se problematiza a influência do 

universo cultural Jêje na arquitetura dos Terreiros Nagô-Vodum, que compõe boa parte do 

universo dos terreiros de Cachoeira e São Félix.     

12 PARÉS, Luis Nicolau. A Formação do Candomblé – História e ritual da nação jeje na Bahia. Campinas, 
SP: Editora da Unicamp, 2007.
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Luis Cláudio Dias do Nascimento (2010), historiador nascido em Cachoeira, filho-de-santo de 

Dona Baratinha do Terreiro Ketu do Rosarinho, cresceu ouvindo as histórias dos velhos e 

velhas do povo-de-santo da região detentores de grandes segredos que traziam o ''candomblé 

na unha''. Seus trabalhos transitam em torno do sistema escravocrata do Recôncavo Baiano, 

do sistema fundiário dos Engenhos de Açúcar e das Fazendas de Fumo, a vida econômica de 

Cachoeira e das relações familiares entre os membros do Candomblé da cidade. 

Aborda o Candomblé do Recôncavo em seu trabalho Bitedô onde moram os Nagôs13. O autor 

aborda  a  formação  do  Candomblé  Jêje-Nagô,  também  chamado  de  Nagô-Vodum  em 

Cachoeira  e São Félix  a partir  da rede de sociabilidades africanas,  tendo como centro da 

análise as áreas urbanas formadas por escravos e libertos, notadamente, a área da Recuada. 

Estabelece,  para  tanto,  a  ação  de  um  segmento  social  negro  emergente  com  relações 

econômicas, políticas e sociais com a sociedade mais ampla. Elege como objeto de estudo os 

terreiros mais antigos do recôncavo baiano o Sejá Hundé – o Ventura, da nação Jejê-Mahi de 

1860; o Terreiro do Capivari, da nação Nagô-Vodum, de 1860; e o Aganjú Didê, da nação 

Nagô-Tedô,  do  início  do  século  XX.  Avança  no  campo  disciplinar  da  Arquitetura  e  do 

Urbanismo, na relação terreiro e cidade, ao tratar a influência do negro na expansão urbana de 

Cachoeira,  na  geografia  e  distribuição  dos  terreiros  de  Candomblé  nas  áreas  centrais, 

periféricas e rurais na segunda metade do século XIX e o primeiro quarto do século XX, e na 

análise da distribuição social, histórica e econômica das etnias africanas e dos crioulos nas 

áreas periféricas da cidade, notadamente, no bairro da Recuada. Porém, não amplia a análise 

para as arquiteturas desses templos afro-brasileiros.

Edmar Ferreira Santos historiador (2009), nascido em Cachoeira e filho-de-santo de Gaiaku 

Luiza  do  Rumpayme  Runtoloji,  desenvolve  pesquisas  na  área  de  história  e  cultura  afro-

brasileira. Trata dos terreiros de Candomblé de Cachoeira e São Félix em sua obra O Poder 

dos Candomblés: Perseguição e Resistência no Recôncavo da Bahia14. 

13NASCIMENTO, Luiz Cláudio.  Bitedô onde moram os Nagôs.  Rio de Janeiro: CEAP, 2010. Ver, também, 
NASCIMENTO, Luiz Cláudio. Terra de Macumbeiros – Redes de Sociabilidades Africanas na Formação 
do Candomblé Jeje-Nagô em Cachoeira e São Félix – Bahia.  Dissertação de Mestrado, CEAO-UFBA, 
2007.

14 Edmar Ferreira. O poder dos Candomblés – Perseguição e Resistência no Recôncavo da Bahia. Salvador: 
EDUFBA, 2009.
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Nele, o autor trata o papel da imprensa na construção da imagem de Cachoeira como a cidade 

do ''Feitiço'' e da ''Macumba'', analisando os batuques na cidade, os controles dos batuques, o 

ordenamento  das  festas,  os  batuques  após  a  abolição,  o  crescimento  dos  Candomblés  na 

região, o discurso médico-higienista, o discurso do curandeirismo e feitiçaria, as repressões e 

táticas de resistência, os papéis dos ogãs, os jogos políticos da imprensa, os aspectos raciais 

na imprensa local, e as mães-de-santo líderes da resistência. Nos trás, também, uma minuciosa 

geografia dos terreiros de Candomblé do Recôncavo Baiano no final do século XIX e início 

do XX, através das denúncias policiais apresentados pela imprensa local. Todavia, não avança 

nos estudos sobre a arquitetura dos terreiros elencados.

Todavia,  nenhum  desses  autores  trata,  especificamente,  a  Arquitetura  dos  terreiros  de 

Candomblé de Cachoeira e São Félix, nem mesmo na condição de cenários ou pano de fundo 

para o fluxo cotidiano do Candomblé em seus trabalhos etnográficos e etnológicos, pelo fato 

de não constituir o campo de interesse, formação e objeto de estudos desses autores. 

Os  autores  que  trataram,  mesmo  de  forma  incipiente,  as  arquiteturas  dos  terreiros  de 

Candomblé do Recôncavo Baiano foram: Nina Rodrigues; e, Louis Marcelin. 

Nina  Rodrigues  foi  um  privilegiado  observador  das  últimas  décadas  da  escravidão,  do 

processo de abolição e dos primeiros anos de liberdade do negro no Brasil. Constituiu uma 

testemunha ocular da virada do século, do universo do negro no crepúsculo do Império e na 

Alvorada  da  Velha  (Nova)  República,  convivendo  com  diversos  africanos  de  várias 

nacionalidades  e  línguas.  Sobre  forte  influência  desse  convívio  ele  elabora  o  discurso da 

continuidade  da  arquitetura  africana  no  Brasil,  embora,  paradoxalmente,  Nina  Rodrigues 

nunca foi à África, o que o impossibilitou de estabelecer um comparativo mais consistente. 

Morreu, infelizmente, jovem aos 44 anos de idade em 1906, em Paris: 

Sem dúvida os Africanos que ainda existem na Bahia, embora todos já bem 
velhos,  representam em geral  indivíduos que vieram para  o Brasil  muito 
crianças. Mas, afinal, isso importa pouco porque as práticas do culto e as 
suas  crenças  foram recebidas  diretamente  do  ensino  de  Africanos  vindos 
adultos  e que aqui  fundaram templos  ou  terreiros em tudo iguais  aos da 
África. (RODRIGUES, 2005, p.118)
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Nina Rodrigues (1900), com a publicação do clássico  O Animismo Fetichista dos Negros 

Baianos15,  inaugura,  nos  chamados  Estudos  Afro-brasileiros a  primeira  abordagem  das 

arquiteturas de matrizes africanas no Brasil. Nesse trabalho ele aborda, dentre outros aspectos, 

as arquiteturas criadas por africanos, crioulos e mulatos para a realização de cultos religiosos 

de matrizes africanas e, por conseguinte, elabora o primeiro olhar sobre as arquiteturas de 

terreiros  de  Candomblé  do  Recôncavo  Baiano.  Com sua  formação  em medicina  legal  e 

psiquiatria envolto no pensamento da época, imerso, portanto, numa formação eurocêntrica, 

positivista,  evolutiva,  no  bojo  do  discurso  civilizador,  médico-higienista,  progressista  e 

modernizante,  ele cria um sistema de classificação para dar conta da diversidade e número de 

terreiros existentes na época.

Vale,  ainda,  ressaltar  o  esforço,  o  trabalho,  o  esmero  e  o  mérito  de  Nina  Rodrigues  na 

tentativa pioneira de sistematização, compreensão e construção de uma visão panorâmica da 

diversidade de terreiros de Candomblé existente na cidade e que, naquela época, não paravam 

de se multiplicar tanto no centro quanto na periferia das cidades baianas. Nina Rodrigues, 

nessa  luta  tenaz  de  sistematização,  cria  três  categorias  de  terreiros  de  Candomblé:  1º  – 

Terreiros  de Africanos  e  Terreiros  Nacionais  ou Crioulos;  2º  -  Terreiros  de  Candomblé e 

Templos Domésticos; 3º – Terreiros do Interior e Terreiros da Capital.

A primeira classificação opera a partir do critério de nacionalidade.  Cria duas categorias: os 

terreiros  africanos;  e  os  terreiros  nacionais.  Os  terreiros  africanos  seriam  aqueles  cujos 

fundadores  e  líderes  religiosos  vieram da  África,  de  pessoas  nascidas  em solo  africano, 

independente  de seu país  de  origem e,  portanto,  tiveram seus  ensinamentos  religiosos  ou 

realizado sua iniciação na África. Ainda, aquele que chegou ao Brasil na infância, mas que foi 

educado e iniciado por africanos. Os  terreiros nacionais  seriam aqueles fundados e guiados 

por mulatos ou crioulos,  ou seja,  filhos  de africanos  nascidos no Brasil  que entraram em 

contato, de forma mais ampla e intensa, com as culturas ameríndias (os índios, notadamente, 

os Tupinambás e os Kiriri), europeias, e as demais etnias africanas diferentes dos países de 

origem de seus pais:   

15 RODRIGUES,  Nina.   O  Animismo  Fetichista  dos  Negros  Baianos. Rio  de  Janeiro:  Ed.  Civilização 
Brasileira, 1935.
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A distinção  entre  candomblés africanos  e  candomblés nacionais  é  hoje 
geralmente conhecida. Um dia inquiri de uma velhinha africana que assistia 
de longe as danças sagradas do Gantois, se ela não tinha santo e por que não 
ia  dançar.  Respondeu-me  que  o  seu  terreiro  era  de  gente  da  Costa 
(Africanos) e ficava no bairro de Santo Antônio; que o terreiro de Gantois 
era terreiro de gente da terra (crioulos e mulatos).   (RODRIGUES, 2005, 
p.119). 

A segunda classificação opera a partir do critério  geográfico-funcional. Cria, também, duas 

categorias:  terreiros de candomblé; templos domésticos. Para Nina Rodrigues, os chamados 

terreiros de Candomblé seriam aqueles localizados nas cercanias das cidades, nas zonas semi-

urbanizadas, rurais, onde o povo-de-santo teria ido em busca de quatro fatores: privacidade 

para a realização do culto longe dos olhares dos curiosos;  terras mais baratas para serem 

compradas, ou alugadas e/ou arrendadas; distanciamento da repressão e perseguição policial 

apoiada no código criminal  e incitada pela  igreja católica,  jornais  e  a medicina clínica e, 

principalmente,  locais  mais  apropriados  para  a  realização  dos  cultos,  a  saber,  no  seio da 

natureza com a presença de rios, lagos, ervas, plantas e matas fundamentais para as práticas 

litúrgicas. 

Atrelado  a  esse  caráter   geográfico  está  o  seu  aspecto  funcional  no  qual  os terreiros  de 

candomblé  seriam,  também,  segundo o  autor,  aqueles  utilizados  somente  para  as  grandes 

festas anuais. Os templos domésticos seriam casas comuns, particulares, localizadas no centro 

antigo16, no entorno imediato do centro e nos bairros populares. 

Seriam segundo Nina Rodrigues, ''meras'' casas possuidoras de  ''oratórios'' ou ''capelas'' que 

poderiam ser alcovas, ou quartos, ou recintos semi-abertos que funcionavam, na esfera do 

cotidiano, como quartos dos santos (Orixá, Vodum e Inquice), com seus respectivos pepelês. 

Abriam diariamente para trabalhos, serviços espirituais, consultas, festas ''menores'', e cultos 

cotidianos:   

16 Segundo Jocélio Teles dos Santos em Candomblé e espaço urbano na Bahia do século XIX, in Estudos Afro-
Asiáticos, ano 27, nº1/2/3, p. 205-226, 2005, entre 1850 e 1897 existiam 74 terreiros de candomblé na cidade 
do Salvador, assim distribuídos: 17 na Freguesia da Sé; 09 na Freguesia de Nossa Sr. da Vitória; 02 na 
Freguesia de Nossa Sra. da Conceição da Praia; 03 na Freguesia do Pilar; 02 na Freguesia de Nossa Sra. da 
Penha; 16 na Freguesia de Santo Antônio Além do Carmo; 08 na Freguesia de São Pedro Velho; 07 na 
Freguesia de Santana do Sacramento; 09 na Freguesia de Nossa Senhora de Brotas; 04 na Freguesia de S. S. 
da rua do Passo; e 04 na Freguesia de S. Bartolomeu de Pirajá. Segundo o autor só na Freguesia da Sé, entre  
1847 e 1870 foram realizadas 24 denúncias à polícia sobre a existência de terreiros.
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O culto fetichista iorubano dos negros e mestiços tem na Bahia uma forma 
exterior complexa, brilhante e ruidosa. Possuem nas cidades, situados nos 
arrebaldes,  templos  especiais  (terreiros)  para  as  grandes  festas  anuais,  e 
pequenos  oratórios ou  capelas,  nas  casas  particulares,  para  as  festas 
ordinárias  e  as  orações  de  durante  o  ano  [...].  Não  consegui  obter 
informações  sobre  o  número  exato  de  terreiros existentes  nos  arrabaldes 
desta  cidade.  A  algumas  pessoas  ouvi  que  se  elevava  a  quarenta  ou 
cinquenta, cálculo que me parece excessivo, embora só na estrada do Rio 
Vermelho saiba eu a existência de seis principais [...]. É quase impossível 
calcular  o  número  dos  oratórios  particulares.  Na  opinião,  que  não  creio 
exagerada,  dos  chefes  a  quem  consultei,  esse  número  deve  elevar-se  a 
milhares. (RODRIGUES, 2005, p.43) 

A terceira  classificação  opera  a  partir  do  critério  geográfico-formal. Cria,  ainda,  duas 

categorias: terreiros do interior; terreiros da capital. Os terreiros do interior, notadamente, os 

do  Recôncavo  Baiano  (Cachoeira,  São  Félix,  Maragojipe,  Santo  Amaro,  Muritiba,  São 

Gonçalo, etc...), seriam uma junção dos terreiros de candomblé com os templos domésticos da 

classificação anterior, ou seja, terreiro e moradia ao mesmo tempo, tendo como características 

centrais  e  concomitantes:  morada dos líderes religiosos e membros do povo-de-santo e,  a 

existência formal nesses terreiros de um ''oratório'' ou ''capela'', que nada mais é do que um 

quarto-de-santo, onde todos os assentos das divindades africanas estão juntos num mesmo 

recinto.  Os terreiros da capital  seriam aquelas chácaras ou roças preparadas para serem o 

lócus das grandes festas anuais, sem residência em seu interior, sem moradores em quantidade 

do povo-de-santo, possuindo vários quartos de santos ou ilê Orixá:

No interior do Estado, quer nas cidades e vias, quer nos engenhos e outros 
estabelecimentos rurais, o número de terreiros e  oratórios  é avultadíssimo. 
Citam-me como notáveis pelo número e pela importância dos candomblés as 
cidades de Cachoeira e Santo Amaro, centros principais que foram da grande 
lavoura  escrava.  No  município  de  S.  Francisco  tive  ocasião  de  observar 
pessoalmente. Não há ali um só engenho dos muitos que se aglomeram no 
município, que não tenha o seu pequeno terreiro. As mais das vezes, ali se 
confundem eles com os oratórios particulares, e só nas residências das mães 
ou pais de terreiro, estes existem com maior desenvolvimento. Todavia, na 
capital, nem sempre o terreiro é a residência do padre fetichista, que neste 
caso tem o domicílio dentro da cidade. O terreiro é então um sítio, chácara 
ou roça, alugada ou arrendada para a grande festa que se faz uma vez no ano. 
No  Gantois  por  exemplo,  no  intervalo  das  festas,  o  terreiro  é  apenas 
guardado por alguém que lá se deixa morando (RODRIGUES, 2005, p.43)   

Embora o esforço e o mérito de uma primeira tentativa global de sistematização dos terreiros 

de  Candomblé  da  Bahia,  e  de  suas  espacialidades  e  arquiteturas,  empreendida  por  Nina 

Rodrigues seu sistema de classificação apresenta alguns limites. 
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Primeiro, o autor cria uma categorização baseada na observação objetiva da materialidade e, 

principalmente, espacialidade dos terreiros de Candomblé da Bahia criando critérios onde as 

arquiteturas  dos  terreiros  possam  ser  enquadrados  em  tipos,  ou  seja,  uma  abordagem 

tipológica, baseando a sua análise no aqui e no agora da observação. 

Escapa-lhe,  portanto,  uma dimensão fundamental  dessas  arquiteturas,  o  Tempo,  a  relação 

espaço-tempo que imprime nessas arquiteturas as transformações, a alteridade, em que um 

determinado terreiro  ao  longo  de  sua  trajetória,  pode  muito  bem,  transitar  pelas  diversas 

categorias  criadas,  pode  apresentar  ao  longo  de  sua  existência  as  diversas  configurações 

espaciais  correspondentes  as  classificações  apresentadas  e,  inclusive,  extrapolá-las, 

apresentando, espacialidades outras.

Segundo, essa análise tipológica requer constantemente a criação de categorias, novos tipos, 

novas gavetas, na medida em que se amplia o conhecimento do universo estudado e mais 

exemplares surgirem com suas peculiaridades, será necessário criar mais categoriais, e tantas 

serão quanto forem os desvios, as particularidades e singularidades dessas arquiteturas, não 

tratando essas arquiteturas em suas relações e processos.   

   

A primeira classificação entre terreiros de africanos e terreiros nacionais ou crioulos não leva 

em análise as relações de interações culturais, das permanências e transformações das culturas 

africanas;  as  interpenetrações,  as  combinações,  as  influências  culturais  em mão dupla -  a 

africanização do crioulo e crioulização do africano - o encontro do africano com um novo 

universo cultural e a busca do crioulo por suas referências e saberes africanos, e como essas 

relações rebatem-se na arquitetura. 

A segunda classificação, terreiros de candomblé e templos domésticos apresenta seu limite: 

escapa-lhe  que  os  terreiros  nos  arrabaldes  (periferia),  e  os  templos  domésticos  (centro), 

colocados  como duas  categorias  distintas  e  autônomas,  na  realidade  são complementares. 

Constituem duas faces de uma mesma moeda, uma arquitetura em rede que incorpora toda 

uma complexidade de relações sócio-espaciais e as diversas dinâmicas urbanas que vão desde 

a distância percorrido pelos membros do povo-de-santo aos seus locais de trabalho no dia-a-

dia, ou de locais onde pudessem prestar seus serviços e vender seus produtos, ou seja, toda a 
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lógica do mercado de trabalho; condições de moradia (aluguel, arrendamento, compra, etc..), 

e suas condições financeiras de mantê-la ou adquiri-la; da proximidade e uso dos serviços 

urbanos  (transportes,  hospitais,  escolas,  etc...),  dos  mercados,  e  feiras;  da  dificuldade  de 

mobilidade,  acesso  e  privacidade  para  uma parcela  de  seus  clientes  para  a  realização  de 

trabalhos e obrigações (a lógica mercadológica dos serviços espirituais), ou seja, escapa-lhe o 

entendimento dinâmico entre centro-periferia, a mobilidade social, a vida urbana em que os 

terreiros (periferia) e templos domésticos (centro), encontram-se entrelaçados, relacionados, 

interdependentes.

A terceira classificação,  terreiros da capital  e terreiro do interior,  apresenta também o seu 

limite, em dois aspectos. Primeiro, apresenta mais uma vez, uma falta do entendimento das 

dinâmicas urbanas locais tanto na capital quanto, e, notadamente, nas cidades do recôncavo 

(interior). Assim como das dinâmicas regionais e redes de sociabilidade que se estabelecem 

entre  o  povo-de-santo  da  capital  e  do  interior.  Segundo,  a  classificação  dos  terreiros  do 

interior  proposta  é  homogenizante,  encontra-se na esfera  da representação,  à  margem das 

particularidades locais do universo cultural afro-brasileiro do recôncavo, das especificidades 

dos municípios,  das  nações,  e das constituições  das  famílias-de-santo que em uma escala 

reduzida desvela-se uma diversidade de situações e de configurações espaciais.

Louis Herns Marcelin (1996), antropólogo haitiano, em seu trabalho intitulado A Invenção da 

Família  Afro-Americana:  Família,  Parentesco,  e  Domesticidade  entre  os  Negros  do  

Recôncavo  da  Bahia,  Brasil17.  Trabalha  a  desconstrução  do  discurso  da  formação  e 

constituição  das  famílias  afro-americanas.  Têm como  objeto  as  famílias  e  suas  redes  de 

parentesco no Recôncavo Baiano, notadamente, nas cidades de Cachoeira e São Félix. Para tal 

tarefa,  ele  elege  a  arquitetura  como  categoria  analítica  de  constituição  das  relações  de 

parentesco e da noção de família dos negros no Recôncavo. Partindo da categoria  casa, e 

configurações de casas (bairro), que em sua maioria são Terreiros de Candomblé, Marcelin 

consegue, analiticamente, traçar as práticas familiares e do parentesco, como processo, numa 

configuração de lugares sócio-étnicos:

17  Tese de Doutorado em Antropologia Social defendida em 1996 no PPGAS – Programa de Pós-graduação em 
Antropologia Social do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, tendo como 
orientado o Prof. Dr. Moacir Palmeira. 
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1ª.)  Como  lugar  no  qual  se  constroem  e  posicionam  os  ‘’corpos 
geométricos’’ (no sentido de Pierre Bourdieu 1977), quer dizer, a casa como 
representação de si, em relação aos outros, e como reinvenção e construção 
do mundo.  Eu postulo que o corpo,  a casa e as  representações  estão em 
eterna interação, e que por esta interação se joga o lugar sócio-étnico dos 
agentes estudados, nas hierarquias em curso na sociedade brasileira [...]. 2ª.) 
Os resultados das pesquisas apresentados nessa tese sugerem que a casa é 
também um lugar de atuação da ideologia do branqueamento e do mito da 
democracia  racial.  As  relações  de  interação  íntimas  entre  parceiros,  as 
relações  afetivas  entre  famílias  e  parentes,  não  se  constroem  fora  das 
questões  ligadas  ao  estigma,  à  sua  gestão  e  transmissão:  as  escolhas  de 
objetos  afetivos  são,  elas  próprias,  ‘’pré-determinadas’’ pelos  agentes.  O 
corpo socialmente estigmatizado é a expressão de um lugar preexistente ao 
estigma [...]. 3ª.) Do qual decorre o problema da transmissão, a terceira razão 
de  se  abordar  as  lógicas  que  sustentam  a  construção  dos  laços  intra-
geracionais e do parentesco, a partir da casa. (MARCELIN, 1996, p. 18).

Marcelin, a partir da casa, e da configuração de casas (bairro), que são, também, Terreiros de 

Candomblé em Cachoeira e São Félix, trata-as em termos de organização espacial e processos 

construtivos (mutirões), tecendo as relações de parentesco e a noção de família. Mostra como 

a arquitetura constitui  as relações intra-familiares, e como ela,  através da  configuração de 

casas (bairro), estende a noção de parente para os vizinhos, tecendo as redes de solidariedade, 

na esfera da reprodução da vida, notadamente, no cuidado e criação das crianças, cujas mães, 

ao irem trabalhar de forma regular ou em biscates deixam seus filhos com os vizinhos, que se 

tornam, logo, parentes. 

Todavia, apesar da frutífera relação estabelecida entre arquitetura e as relações de parentesco, 

tratando a casa e as configurações de casas como templos, Louis Herns Marcelin se prende na 

análise da arquitetura a rigidez esquemática de um microcosmo ordenado, um a priori rígido, 

uma metafísica demasiadamente abstrata da religiosidade afro-brasileira. O Candomblé em si 

e suas arquiteturas não constituem seu objeto de investigação. 

Mas, ao contrário, o Candomblé, o bairro e suas arquiteturas são usadas como ferramentas e 

instrumentos  metodológicos  para  o  estudo  da  noção  de  família  e  parente  do  negro  do 

Recôncavo. Portanto, a arquitetura dos terreiros de Candomblé de Cachoeira e São Félix, nos 

estudos Afro-brasileiros encontram-se, ainda, incipientes, não foram tratados especificamente 

no campo disciplinar da arquitetura e urbanismo. 
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Um estudo sistematizado sobre a Arquitetura dos Terreiros de Candomblé de Cachoeira e São 

Félix torna-se necessário por diversos fatores. 

Primeiro,  deve-se ao fato  dos  raros  e  incipientes  estudos  das  arquiteturas  produzidos  por 

Povos e Comunidades Tradicionais18 , no Brasil e, sobretudo, no estado da Bahia. 

Segundo, por causa dos poucos trabalhos das ciências sociais e humanos e, principalmente, 

das ciências sociais  aplicadas no âmbito dos Estudos Afro-brasileiros,  que se detiveram e 

dedicaram-se ao Candomblé do Recôncavo Baiano, em especial em Cachoeira e São Félix, e 

que só nos últimos anos começaram a desvelá-lo. 

Terceiro, mesmo sendo poucos e recentes os estudos sobre os Candomblés do Recôncavo, 

apesar de pioneiros e importantes no cenário local e nacional, quase nada se falou sobre suas 

arquiteturas,  dos  quais  muitos  não  as  trataram  nem  como  pano  de  fundo  dos  estudos 

etnográficos e etnológicos.

Salvo a geografia desses templos pela cidade de Cachoeira no final do século XIX e início do 

século XX, e, também, em uma pequena passagem em Nina Rodrigues, circunscrita ao seu 

sistema de classificação geral, e em Louis Marcelin como base e método ao entendimento das 

famílias afro-brasileiras de Cachoeira, entretanto, ambos muito longe de um estudo amplo e 

profundo dessas arquiteturas religiosas de matrizes africanas.

18  O decreto estadual N. 13.247 de 30 de agosto de 2011 define os Povos e Comunidades Tradicionais como 
sendo: aqueles que ocupam ou reivindicam seus territórios tradicionais, de forma permanente ou temporária. 
São aqueles que têm como referência sua ancestralidade e reconhecem-se a  partir  de seu pertencimento 
baseado na identidade étnica e na auto-definição e os conhecimentos gerados e transmitidos pela tradição, 
conservando as suas próprias instituições sociais, econômicas, culturais e políticas e a relação coletiva com o 
meio  ambiente.  Constituem  o  respectivo  conjunto:  Aldeias  Indígenas;  Remanescentes  de  Quilombos; 
Terreiros de Candomblé; Acampamentos Ciganos; Comunidades de Fundo e Fecho de Pasto; Populações 
Ribeirinhas; Comunidades de Pescadores e Marisqueiros; Comunidades Extrativistas; e, Geraizeiros.
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Quarto, torna-se necessário para um entendimento mais amplo das arquiteturas dos Templos 

de  Matrizes  Africanas  estudos  fora  do  círculo  de  Salvador  e  Região  Metropolitana19, 

possibilitando outras leituras, análises, e entendimentos sobre essas arquiteturas que passaram 

por outros processos de criação, formação e consolidação, em um outro universo cultural e, 

por conseguinte, apresentam particularidades, especificidades e diferenças arquitetônicas. 

Quinto, torna-se necessário o desenvolvimento de pesquisas sistematizadas do conjunto das 

arquiteturas  de  matrizes  africanas  no  Brasil  e/ou  arquiteturas  afro-brasileiras:  Habitação 

Escrava, Quilombos, Templos de Matrizes Africanas (Terreiros de Candomblé, Jari, Tambores 

de  Mina,  Xangôs  de  Macéio  e  Recife,  Casa  de  Cablocos,  Centros  de  Umbanda  etc...), 

Marujadas,  Congadas,  Folguedos,  Maracatus,  Afoxés,  Blocos-Afro,  entre  outros,  muito 

incipientes e pouco exploradas no campo disciplinar da arquitetura e urbanismo.

19 No campo disciplinar da arquitetura e urbanismo foram desenvolvidos poucos trabalhos sobre as arquiteturas 
dos terreiros de Candomblé abrangendo Salvador, Itaparica e Região Metropolitana no estado da Bahia. No 
que tange a arquitetura temos as pesquisas de Isís da Silva Salles do Nascimento intitulado  O Espaço do 
Terreiro e o Espaço da Cidade: Cultura Negra e Estruturação do Espaço Urbano de Salvador no século XIX  
e XX,  dissertação de mestrado defendida em 1989 no PPGAU-UFBA, que trata o espaço físico do negro 
oitocentista, analisando a especificidade desse espaço em sua relação com a cidade de Salvador, até o período 
atual, analisando com especial atenção a especialidade dos terreiros de Candomblé, notadamente, os templos: 
Casa Branca, Gantois, Ilê Axé Opô Afonjá, e Maraketu; tangencialmente o tema,  Ana de Lourdes Ribeiro da 
Costa com a pesquisa  Ekabó! Trabalho Escravo – Condições  de Moradia e  Reordenamento Urbano de 
Salvador  no  século  XIX,  dissertação  de  mestrado  defendida  em  1989  no  PPGAU-UFBA,  abordou  as 
condições de moradia dos trabalhadores escravos a partir da organização do trabalho na cidade do Salvador 
no  século  XIX,   investigou-se  de  que  forma  a  existência  de  diferentes  condições  de  moradia  para  os 
trabalhadores  escravos influenciou na organização do espaço da cidade,  registrando,  de forma rápida,  as 
freguesias  em  que  aconteciam  manifestações  religiosas  de  matrizes  africanas,  logo,  locais  possíveis  de 
existência de Candomblés; e Fábio Macêdo Velame, com a pesquisa intitulada A Arquitetura do Terreiro de 
Candomblé  de  Culto  aos  Egum:  O Omô  Ilê  Agboulá  –  Um  Templo  da  Ancestralidade  Afro-brasileira, 
dissertação de mestrado defendida em 2007 no PPGAU-UFBA, a pesquisa traça a relação entre cultura e 
arquitetura, buscando entender como a sociedade de culto aos ancestrais (Egum), de Ponta de Areia na Ilha 
de Itaparica compõe a espacialidade do seu templo, o Omo Ilê Agboulá, através das análises de seus espaços 
e temporalidades vinculados aos rituais, festividades, dimensões simbólicas, hirarquias, etc..., assim como 
traça uma relação do templo com a cidade, analisando a rede de lugares sagrados pela cidade, as dinâmicas 
urbanas, o cotidiano e as festividades da sociedade no espaço urbano de Ponta de Areia. E, no que tange as 
políticas de proteção e salvaguarda dos terreiros há os trabalhos de Mabel Zambuzi intitulado O Espaço 
Material e Imaterial do Camdomblé na Bahia: Como proteger o quê? dissertação de mestrado defendida em 
2010  no  PPGAU-UFBA,  estuda  os  terreiros  de  candomblé  da  Bahia  tombados  pelo  IPHAN,  enquanto 
patrimônio cultural brasileiro, analisando as características materiais e imateriais, como se dá essa divisão e 
de que forma esses bens culturais são classificados separadamente nessas duas ordens, avaliando como o 
IPHAN utilizam seus instrumentos de proteção do patrimônio nesses casos e, principalmente, qual a eficácia 
dessas práticas de proteção, e André Luiz de Araújo Oliveira com a pesquisa Patrimônio e Poder: Trajetória 
Normativa e Desdobramentos Preservacionistas do Município de Salvador-Bahia,  dissertação de mestrado 
defendida em 2010 no PPGAU-UFBA, analisa o aparelho burocrático gestor municipal e os instrumentos de 
proteção empregados na preservação dos bens culturais entre 1970 a 2009, bem como os desdobramentos 
preservacionistas  dos  Planos  Diretores  de  1985,  2004,  e  2008,  e,  aqueles  estendidos  ao  patrimônio 
soteropolitano de matriz africana.  
         



                                                                                                                                                   20

E, por fim, torna-se necessário a ampliação dos estudos teóricos, críticos e metodológicos, no 

Brasil,  das  arquiteturas  sem  arquitetos  profissionais,  arquiteturas  sem  projetos  globais, 

totalizantes,  arquiteturas  do  espaço-tempo em mutação  constante  que  recebem,  no  campo 

disciplinar da arquitetura, diversas denominações, tais como: Primitiva, Vernacular, Regional, 

Tradicional, Popular, etc...

A arquitetura Primitiva20 é definida pelo arquiteto Amos Rapoport (1972), como sendo aquela 

construída por sociedades tidas como ''primitivas'', que possuem incipientes níveis técnicos, 

econômicos, sociais, políticos e cujas arquiteturas são produto do conhecimento de sistemas 

construtivos  e  materiais  a  partir  das  experiências  e  vivências21.  Entretanto,  o  termo  traz 

consigo a concepção de algo rudimentar, precário, e transitório. O termo primitivo, usado no 

final do século XVIII, XIX, início do XX, é equivocado porque parte de idéias eurocêntricas e 

imperialistas de cunho progressista positivista, que tratavam esses povos como desprovidos de 

consciência  de si  e,  portanto,  sem história,  não  constituindo civilizações.  Desprovidos  do 

domínio  de  conhecimentos  técnicos  e  científicos,  sem  desenvolvimento  tecnológico, 

considerados bárbaros ou selvagens. Todavia, o chamado ''homem primitivo'', pode possuir 

capacidade  de invenção criadora  que acontecem em outras  modalidades  com seu  próprio 

cosmo, visão de mundo, e ethos, ética e estética. 

Etimologicamente o termo vernáculo vêm do latim vernaculus22, ''doméstico'', deriva de verna 

que significa: escravo nascido em casa. Rapoport, em sua obra Vivenda y Cultura23, defende 

que  a  cultura  relacionado ao clima é  o  elemento  determinante  da forma,  e  os  elementos 

físicos:  o  sítio,  os  materiais  empregados,  a  tecnologia,  o  sistema  construtivo  são  fatores 

condicionantes, elementos modificadores do espaço. 

20 O Marcc-Atoine Laugier, o Abade Laugier em Essai sur l´Architecture de 1753, elege o ''abrigo primitivo'' 
composta  por  pilares,  viga  e  frontão  (o  sistema  trilitico),  como a  origem da  arquitetura,  a  essência  da 
arquitetura, legitimando a linguagem clássica abrindo caminho para o neo-classicismo. A concepção moderna 
do Iluminismo apresenta a cabana primitiva como arquétipo absoluto da cultura clássica. Com os avanços dos 
estudos geográficos e antropológicos da segunda metade do século XIX, essa concepção foi questionado por 
Gottfried Semper em  The Four Elements of Architecture,  de 1852, que propôs quatro elementos de base 
tectônica derivadas de uma cabana caribenha:  aterro,  lareira,  armação e telhado, e membrana envoltória. 
Semper  enfatiza  as  origens  têxteis  e  sugere  que  o  nó  foi  a  primeira  junta  possibilitando  o  advento  da 
arquitetura. A crítica de Semper desconstrói o ideal de um tipo, comum, de origem da arquitetura e abre 
caminho para vários tipos de cabanas e, por conseguinte, ao ecletismo da segunda metade do século XIX.  

21 RAPOPORT, Amos. Vivenda y Cultura. Editora Gili. S.A. Barcelona, 1972.
22 Ibid.,1972.
23 Ibid.,1972.
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Vai eleger a relação cultura-clima como aspecto central da constituição da forma, defendendo 

que a casa é a expressão de uma visão de mundo, a casa como um modelo simbólico do 

universo, e que o homem é um construtor de símbolos presentes nas festividades, ritos, mitos, 

e  na religião.  A arquitetura  vernácula  é  definida  por  Amos  Rapoport  como sendo aquela 

produzida  por  uma  determinada  cultura  vinculada  a  um  clima  e  que  emprega  materiais 

provenientes do sítio e técnicas construtivas adquiridas ao longo do tempo transmitida de 

geração à geração pela tradição. 

O conceito  de  arquitetura  vernácula  proposta  por  Amos  Rapoport  apresenta  dois  limites: 

primeiro, nos trás um determinismo entre cultura e clima, em que uma dada cultura é fruto 

direto de um determinado clima, e que, por conseguinte, produz uma determinada arquitetura; 

e,  segundo,  carece  de  uma análise  estética,  colocando-a  num patamar  de  atendimento  as 

necessidades de reprodução da vida. O termo vernáculo traz consigo um ar de pitoresco, algo 

de romântico e exótico, concebido como algo à margem da arquitetura, na qual ela é posta, 

ainda, como mera construção cuja tarefa é atender os aspectos culturais vinculados ao clima, e 

técnicos da necessidade humana do abrigo, circunscrita à esfera da reprodução da vida, mas 

desprovida de sentido estético24, ou seja, enquadrada e rotulada em uma categoria menor e 

inferior – a construção – por não possuir  aos olhos equivocados do campo disciplinar da 

arquitetura uma estética, porque não emerge de uma intenção plástica, distinguindo-se, logo, 

da dita arquitetura erudita produzida por arquitetos e possuidora de intenções estéticas. 

Nessa concepção decorrem dois problemas: primeiro cada cultura possui seu próprio  ethos, 

entendido como a relação entre uma ética, conjunto de valores que regem uma sociedade, e 

sua estética, ou seja, as noções e concepções do belo acontecem através de outros processos e 

meios distintos do olhar ocidental, as lentes culturais são outras e se dão de outras formas, a 

noção e conceito de belo são próprias de cada sociedade, cultura e época; segundo, a obra de 

arte se instaura, segunda uma abordagem fenomenológica, não com a intenção estética do 

autor. A obra em si, a ''coisa'', existe apenas enquanto potência de obra de arte, e devela-se 

como arte na presença do homem que a vivência e a experimenta, quando ela possibilita uma 

abertura do ''mundo'', ao qual o homem atribui valores. 

24 Segundo  Nelson  Goodman  existe  arquitetura  quando  existe  arte.  A  construção  ascende  ao  status  da 
arquitetura quando é considerada e valorizada como arte. 
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Arquitetura Regional trás uma tendência a homogenização em relação as particularidades e 

especificidades  locais,  da  heterogeneidade  e  das  diversidades  das  manifestações 

arquitetônicas.  Encontra-se  na  esfera  da  representação  e  na  construção  de  discursos  de 

identidades  étnicas, sócio-culturais, regionais, e territoriais.

O  conceito  Arquitetura  Tradicional  é  utilizada  de  forma  equivocada,  porque  o  termo 

tradicional  que  significa:  transmissão  de  conhecimentos,  práticas  e  valores  de  geração  à 

geração, o conjunto das crenças de um grupo, povo ou comunidade,  algo que é recebido, 

cuidado, zelado e transmitido é usada para se referir a uma arquitetura do espaço-tempo em 

mutação constante, a arquitetura sem arquitetos profissionais, como sinônimo de algo local, 

enquanto usos  de materiais  e  técnicas  construtivas que atravessam as  gerações num dado 

lugar, aproximando-se da noção de vernáculo. 

Todavia, o termo tradicional, escapa a esse entendimento, porque é mais abrangente, quando 

pode ser muito bem empregada nas arquiteturas produzidas por arquitetos de uma dado grupo, 

escola, corrente teórica, ou movimento estético, político ou cultural, e ser de origens distintas 

ao lugar em que foram construídas. 

     

Arquitetura  Popular  é  tratada  no  Brasil  de  forma  pioneira  pelo  arquiteto  Gunter  Weimer 

(2010), em sua obra Arquitetura Popular Brasileira25 onde traça um inventário e panorama da 

arquitetura  popular,  entendida  como  aquelas  produzidas  pelas  camadas  populares  da 

sociedade  brasileira.  Todavia,  apresenta  quatro  limites  na  abordagem  conceituais  e 

metodológicas. 

Primeiro, estabelece uma primazia dos aspectos biológicos, universal do homem, sobre os 

culturais, particulares, diversos e variáveis. 

Segundo,  estabelece  uma  dicotomia  entre  arquitetura  popular  e  arquitetura  erudita, 

classificação  reducionista,  porque  ao  estabelecer  a  relação  popular  enquanto  aquela  que 

atende aos aspectos biológicos da razão prática do abrigo, e o erudito que atende os aspectos 

25 WEIMER,  Gunter.  Arquitetura  Popular  Brasileira. São  paulo:  Martins  Fontes,  2005.  Ver  também 
BARRETO, Demis; WEIMER, Gunter; MEDEIROS, Humberto; HOLZER, Werther. A arquitetura popular 
do Brasil. 1º ed. Rio de Janeiro: Bom Texto, 2010. 
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culturais da intenção estética lhe escapa que ambos os lados poderão transitar no seu oposto, 

ou  seja,  uma  arquitetura  dita  ''erudita''  pode  apresentar-se  desprovida  de  uma  dimensão 

estética,  e  uma arquitetura  dita  ''popular''  pode  apresentar  valores  estéticos  inestimáveis  e 

imensuráveis. 

Terceiro, argumenta que as variáveis climáticas e ecológicas são determinantes na cultura e, 

por conseguinte, da arquitetura. 

Quarto, e por fim, apresenta em seu trabalho, em um primeiro momento, o mito das três raças 

fundadoras da nação (branco-português, índio-ameríndio, negro-africano), defendendo que a 

nação brasileira  é  ''tribrida''  com um complicador,  o  autor  trata  o  conceito  de  raça  como 

sinônimo de etnia e cultura, tratando-os como a mesma coisa e, estabelece, ainda, uma ligação 

clara entre arquitetura e genética, e num segundo momento, acrescenta ao sistema das três 

raças outras que também contribuíram para a formação da sociedade brasileira: holandeses, 

japoneses,  italianos,  alemães,  poloneses,  húngaros,  espanhóis,  etc...,  mas  sempre 

estabelecendo uma relação biológica (raça), e arquitetura.       

Para  Bernard  Rudofsky26,  a  arquitetura  produzida  sem projeto  global,  a  arquitetura  sem 

arquitetos profissionais, a arquitetura do espaço-tempo em mutação constante, é tão ignorada 

que não temos um nome para ela. 

Muitos são os nomes usados para esse intento: arquiteturas primitiva, vernácula, tradicional, 

regional, popular, etc...Todas essas denominações tentam tratar e dá conta conceitualmente e 

teoricamente de uma arquitetura sem projeto global, totalizante, sem arquitetos profissionais 

de uma forma ampla. 

Porém,  esbarram em um denominador  comum,  em um limite,  a  arquitetura  não  admite 

representações  generalistas  e  denominações  homogenizantes.  Não  há  cultura  erudita 

(dominante), e cultura popular (subcultura27), o que existe na imanência é a Cultura, em outras 

palavres, culturas distintas, diversas, diferentes. 

26  RUDOFSKY, Bernard. Architecture without Architects. Connecticut. Connecticut Printers, 1964. 

27 Subcultura é aqui tratada não como uma cultura menor ou inferior, mas sim como a culturas das minorias, 
que resistem ao processo homogenizantes das culturas dominantes da sociedade mais ampla.
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A arquitetura, tal como a cultura, constituindo uma parte integrante da cultura, se faz presente 

como ela é, em sua facticidade, com seus nomes, faces, presença, sentidos, valores, estéticas e 

significados próprios.  

Desse panorama o presente trabalho apresenta como questões: As Arquiteturas dos Terreiros 

de Candomblé de Cachoeira e São Félix apresentam aspectos que os particularizam? Caso 

afirmativo,  quais  são  as  especificidades  das  Arquiteturas  dos  Terreiros  de  Candomblé  de 

Cachoeira e São Félix? Quais os aspectos arquitetônicos que lhe são peculiares,  próprios, 

particulares? Em que essas arquiteturas aproximam-se, repetem-se, e em que elas distinguem-

se, diferenciam-se das de Salvador? O que faz os Terreiros de Candomblé de Cachoeira e São 

Félix diferentes?

Defendemos a tese de que as Arquiteturas dos Terreiros de Candomblé de Cachoeira e São 

Félix  diferenciam-se  por  serem  compostas  por  processos  contínuos  de  hibridação  que 

edificam lugares próprios. As arquiteturas dos Terreiros de Candomblé de Cachoeira e São 

Félix são uma criação Afro-brasileira com lugares e dimensões simbólicas próprias.

Arquiteturas que se edificam a partir das temporalidades dos usos sagrados, festas, rituais, e 

dimensões  simbólicas  particulares,  que  transformam  o  espaço  em lugares,  possibilitando 

outras percepções. Arquiteturas que se definem não em sua fisicidade, materialidade, pelas 

técnicas  construtivas,  materiais  empregados,  espaços  funcionais  utilitários,  formas 

referenciais, modelos, ou formas tipológicas, mas sim pelas festividades, rituais e símbolos 

que edificam lugares próprios. 

Durante o Modernismo o lugar foi pensado como o espaço de uma determinada atividade, de 

uma função específica,  localizada  e  definida  para  as  funções  básicas  do homem: habitar, 

trabalhar,  circular,  e  lazer.  Os  lugares,  localizações  espaciais,  deveriam  ser  espaços  que 

levassem os homens a realizar as funções determinadas para um bom funcionamento urbano. 
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No Modernismo, o conceito de lugar recebe uma forte concepção de funcionalidade: lugares 

são  espaços  urbanos  cuidadosamente  localizados,  quantificados  e  definidos,  destinados 

basicamente ao desempenho de funções de cunho social, ou seja, espaços nos quais as pessoas 

irão se encontrar, e realizar seus contatos sociais e poderão sociabilizar comunitariamente ao 

exercitar  seus  relacionamentos  interpessoais  (CASTELLO,  2007,  p.118).  Inserido  nessa 

concepção que surgem os espaços voltados para o exercício da sociabilização, ao convívio, 

tais  como:  centros  cívicos,  os  centros  comunitários,  centro  sociais  urbanos,  centros  de 

convívios, núcleos de áreas de vizinhança. 

Entretanto, a contemporaneidade, notadamente, a partir dos anos de 1960 com a entrada das 

abordagens  fenomenológicas  sobre  a  arquitetura,  o  campo  disciplinar  redimensionou  e 

ressignificou o conceito de lugar. Entre os arquitetos28 que problematizaram o lugar enquanto 

espaço existencial, espaço vivido e experimentado, em que o lugar é visto como um conceito 

de natureza fenomenológica fundamental  para o entendimento da arquitetura e da cidade, 

temos: Stephen Carr, Kevin Lynch, Vitorio Gregotti,  Marco Frascari, Aldo Rossi, Kenneth 

Frampton, Juhani Pallasmaa, Tadao Ando e, principalmente, Christian Noberg-Schultz29.     

Stephen Carr (1992), arquiteto norte-americano, em sua obra Espaço Público, defende que os 

espaços urbanos com sentido e  significação seriam os lugares que possibilitam uma forte 

relação  entre  as  pessoas  e  o  mundo  cotidiano  circundante,  que  acontecem pela  história, 

cultura, e aspectos biológicos e psicológicos.  

28 Além dos arquitetos  que problematizaram o conceito de lugar  na arquitetura para balizar  suas reflexões 
teóricas e, também, suas práticas projetuais temos o antropólogo francês Marc Augé que em sua obra Não-
Lugares: Introdução a uma Antropologia da Supermodernidade, cria o conceito de ''lugar antropológico'', 
concebido como uma construção representativa das estruturas sociais na qual o homem pode se referenciar. 
Segundo Augé o lugar é constituído de dois princípios: o princípio do sentido (da existência), e o princípio de 
inteligibilidade (históricos, relacionais e identitários), e cria seu conceito de  ''não-lugar'' definidos como os 
espaços de circulação rápida, do consumo, trânsito e velocidade, tais como: aeroportos, estações de trem e 
metrô, rodoviárias, pelas cadeias de hotéis e supermercados. Michel de Certeau, historiador francês, em A 
Invenção do Cotidiano, argumenta que os espaços concebidos como meros ambientes tridimensionais devem 
ser vistos diferentemente dos lugares, a vida cotidiana que acontece em um espaço tridimensional qualifica-o, 
tornando o espaço geométrico em um lugar carregado de significação. 

29 Dentre  os  brasileiros  se  destaca  as  pesquisas  desenvolvidas  pelo  arquiteto  Lineu  Castello  professor  da 
UFRGS  que  em  sua  obra  A  Percepção  de  Lugar:  Repensando  o  conceito  de  lugar  em  arquitetura-
urbanismo'', cria o conceito de ''lugares da clonagem''. Segundo Castello, ''lugares da clonagem'' são aqueles 
que tentam replicar as características dos espaços nos quais se reconhece a manifestação da urbanidade, 
gerados por projetos que buscam identificar os estímulos ambientais responsáveis por atribuí-la, tais como 
parques temáticos, shopping malls, áreas históricas refuncionalizadas, etc...O termo clonagem é usada com o 
objetivo de invocar o componente humano da Arquitetura, uma vez que, segundo, Castello, se a clonagem 
bio-tecnológica do homem pode criar vida, a clonagem arquitetônica-urbanística pode criar lugares onde essa 
vida pode ser vivida e compartilhada.   
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Kevin Lynch (1982), arquiteto norte-americano, aluno e seguidor de Stephen Carr, em sua 

obra  a  Imagem da  Cidade30 estudou  através  das  percepções  dos  usuários  das  cidades  de 

Boston,  Jersey City e  Los  Angeles  como eles  apreendiam os  lugares  urbanos cotidianos, 

elaborando  para  isso  mapas  mentais  a  partir  de  elementos  de  diferenciação  urbana  que 

rompiam com a homogeneidade e a monotonia das cidades modernas, e que se caracterizavam 

por serem elementos de marcação e orientação permeados de significados, os ''bons lugares'', 

são  eles:  caminhos  (ruas,  calçadas,  passeios,  canais),  limites  (ruas,  muros,  loteamentos), 

bairros  (personalidade  dos  bairros),  nós  (ramificações,  cruzamentos,  abrigos),  pontos  de 

referência (pontos nodais, marcos). Para Kevin Lynch um bom lugar é: ''[…] aquele que, de 

alguma maneira, apropria a pessoa e sua cultura, torna-se consciente de sua comunidade, de 

seu  passado,  sua  rede  de  vida  e  o  universo  de  tempo  e  espaço  no  qual  estão  contidos''. 

(LYNCH, 1982, p.142). 

Vittorio Gregotti (1978),  arquiteto neorracionalista italiano da Escola de Veneza, em sua obra 

Território da Arquitetura31, introduziu a noção de lugar e genius loci32, o ''espírito do lugar'' a 

agenda neorracionalista.  Para Gregotti33 o espaço não constituiu uma extensão homogênea e 

uniforme,  o  espaço não é  igual  em valor  em todas  as  suas  dimensões  e  direções.  Mas é 

composto por descontinuidades, diferenças, rupturas, pensadas como lugares permeadas de 

valores e experiências humanas concretas. 

30 LYNCH, Kevin. Imagem da Cidade. São Paulo: Martins Fontes, 1982.  

31 GREGOTTI, Vittorio. Território da Arquitetura. São Paulo: Perspectiva, 1978.    

32 Para os gregos cada lugar era zelado, cuidado e regido por um deus, os gregos não concebiam os deuses com 
guardião dos homens, em sua totalidade, mas sim acreditavam que cada deus pertencia a um lugar e um 
povo.  Os  gregos  chamavam  de  daimon  os  espíritos  intermediários  entre  os  deuses  e  os  homens,   e 
relacionavam-se aos: elementos da natureza (ar, fogo, terra, rios, mar, bosques, etc,..); aos deuses; regiam e 
protegiam um determinado lugar: estrada, pontes, cidade, fonte, etc...; e, as afetações humanas do corpo e do 
espírito: o amor, sono, medo, força, discórdia, alegria, tristeza, etc...O termo genius loci, o ''espírito do lugar'', 
é  um conceito  romano,  era utilizado e empregado pelos  romanos que acreditavam que um determinado 
edifício só poderia ser erigido se fosse erguido em um lugar protegido e zelado por um espírito. Os romanos 
acreditavam que todo homem possuía um genius, um espírito guardião que o acompanhava. O genius dá vida 
as pessoas e, também, aos lugares, acompanha-os do nascimento à morte. Até os deuses tinham seus genius, 
o que bem ilustra a natureza fundamental do conceito. (NOBERG-SCHULZ, 1976, p.18). Segundo Yi-Fu 
Tuan em Espaço e Lugar: a perspectiva da experiência, nas religiões que veiculam o povo firmemente ao 
lugar, as divindades parecem ter em comum as características do lugar, conferindo a sua personalidade a este.

33 Sua teoria do lugar e do  genius loci  parte da fenomenologia de Heidegger. Guiado pelas idéias de Martin 
Heidegger, Vittorio Gregotti traça como a origem da arquitetura o gesto de fincar a primeira pedra no chão, o 
ato de reconhecimento e desvelamento de um lugar.  A ênfase de Gregotti  na medida se aproxima à de 
Heidegger, que diz: ''A medição é o poético do habitar''. As intervenções formais desvelam a verdade poética 
do local da construção, que se torna indispensável porque a paisagem e a natureza são vistas e tratadas como 
a ''soma de todas as coisas'' geográficas e históricas (NESBITT, 2008, p.371)
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A organização do espaço parte,  portanto,  da noção de lugar,  que modifica e transforma o 

espaço em arquitetura que passa a estabelecer uma relação simbólica com a terra, com o meio 

ambiente, o entorno, o contexto. Para Gregotti a tarefa do arquiteto é criar uma ''arquitetura do 

contexto'', ''construir o lugar'' revelando a natureza pela modificação, medição e utilização da 

paisagem. 

Marco Frascari (1984), arquiteto italiano, em seu ensaio  O Detalhe Narrativo'34,  defende a 

origem  do  significado  da  arquitetura  nos  detalhes,  nas  ''junções  formais  e  reais''  entre 

materiais e espaços. A junção, segundo o autor, é o ''detalhe original'' tornando-se o elemento 

geratriz da arquitetura e, também, do seu sentido. 

Marcos Frascari conceitua a arquitetura como o resultado do projeto de detalhes, porque cada 

detalhe conta a história de sua feitura, localização e dimensionamento. A tecnologia torna-se a 

base do entendimento do papel do detalhe enquanto elemento gerador da arquitetura, para 

tanto  lança  mão  de  dois  conceitos  a  ''logos  da  téchne'''  e  de  ''téchne  do  logos'',  que 

correspondem,  respectivamente,  ao  aspecto  de  construction  (edificação),  e  o  aspecto  de 

construing  (atribuição de significado), que se manifestam ao mesmo tempo na arquitetura. 

Para Marco Frascari o detalhe arquitetônico é a união da construção material,  construction, 

proveniente do logos da téchne, com a construção do significado,  construing, resultado da 

téchne do logos35.  

Aldo Rossi (1966), arquiteto neorracionalista italiano, em sua obra a Arquitetura da Cidade36, 

rompe com o aspecto funcional do lugar do modernismo, e defende que o sentido, valor e 

significação de um determinado lugar não se encontra em seus atributos funcionais e sim por 

ser o receptáculo e guardião da memória. 

34 O ensaio foi publicado, originalmente, em VIA 7: The Building of Architecture, p. 23-37, 1984,  e também, 
em uma coletânea em português:   FRASCARI, Marco.  O Detalhe Narrativo..In:  NESBITT, Kate.  Uma 
Nova Agenda para a Arquitetura: antologia teórica. São Paulo: Cosac Naify, p.538-556, 2008.   

35 A ''téchne  do logos'',  que se pode traduzir como a produção do discurso,  é o que Frascari  denomina de 
construing. Como Martin Heidegger, Frascari  se interessa pelas conexões etimológicas entre as palavras, 
nesse caso, entre  constructing (edificar) e  construing  (conferir ordem e inteligibilidade ao mundo, isto é, 
construir  significado).  Na análise  de  Heidegger,  o  construir  (bauen)  está  ligado  à edificar,  ao  habitar  e 
cultivar ou cuidar. Heidegger afirma ainda que habitar é o objetivo da vida e depende do construir. A conexão 
linguística  com  a  fenomenologia  empresta  credibilidade  ao  nexo  estabelecido  por  Frascari  entre 
constructing, detalhes e significado, e construing meaning, construir o significado.  (NESBITT, 2008, p.538). 

36 ROSSI, Aldo. Arquitetura da Cidade. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
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Para Rossi o lugar é um fato urbano, um fato singular edificado pela relação espaço e tempo, 

ou seja, pela memória e, portanto, remete a relação indissociável entre o espaço e o homem, a 

ecologia  e  a  psicologia,  possibilitando  que  as  formas  presentes  nos  lugares  permaneçam, 

embora as funções nelas desempenhadas se modifiquem ao longo do tempo. Ao tratar das 

construções  romanas  Rossi  usa,  também,  o  termo genius  loci,  o  ''espírito  do  lugar'' 

demonstrando como suas construções chegaram aos dias de hoje, enquanto um fato urbano, 

um lugar, apesar de apresentar funções diversas ao longo do tempo.

Kenneth Frampton (1983),  arquiteto  norte-americano,  em seu texto intitulado  Perspectiva 

para um Regionalismo Crítico37, traça uma crítica de base marxista ao consumo da arquitetura 

e  a  sedução que  o  campo propicia  ao  usuário,  agora  transformado em mero  consumidor 

através da cenografia exacerbada empregada na arquitetura contemporânea. Frampton abraça 

o regionalismo crítico38 como uma saída e alternativa a cenografia e a mercantilização da 

arquitetura em voga através de dois pilares conceituais: o lugar e a tectônica39. 

O  Regionalismo  Crítico40 busca  a  utilização  de  técnicas  construtivas  e  materiais  locais, 

habilidades  artesanais,  a  relação  com  o  sítio  (topografia),  o  clima  e  a  luz  da  região  e, 

principalmente,  a  cultura  local,  todavia,  longe  de  qualquer  referência  formal  e  relações 

estilísticas com o vernáculo, que cairia em um pastiche, um simulacro ou outras cenografias. 

37 Este ensaio foi publicado em Perspecta: The Architectural Journal, em 1983, e também, em uma coletânea 
em português:  FRAMPTON, Kenneth.  Perspectiva para um Regionalismo Crítico. In: NESBITT, Kate. 
Uma Nova Agenda para a Arquitetura: antologia teórica. São Paulo: Cosac Naify, p.503-520 2008.   

38 O termo regionalismo crítico foi criado pelo arquiteto Alexander Tzonis e a historiadora Liane Lefaivre no 
artigo  Porque Regionalismo Crítico hoje? publicado em  Architecture and Urbanism n.236, maio de 1990, 
pp.22-33. Segundo esses autores o regionalismo crítico têm em comum com seus antecessores teóricos, o 
regionalismo romântico e o regionalismo pitoresco, um compromisso de se ter um lugar e, também, com o 
uso  dos  elementos  arquitetônicos  regionais  como  maneira  e  instrumento  de  enfrentar  uma  ordem 
universalista de arquitetura considerada opressiva ou dominadora.

39 A tectônica de Kenneth Frampton alinha-se à tese de Heidegger de que o lugar da humanidade é sobre a terra 
e sob o céu, sugerindo que os arquitetos precisam refletir sobre as consequências ontológicas de construir 
edificações com paredes maciças ou com estruturas leves, e estes dois sistemas de edificação opostos do 
ponto de  vista  cosmológico,  clamam a  relação  entre  terra  e  céu,  entre  a  solidez  e  a  desmaterialização. 
Frampton  relaciona  a  abordagem  fenomenológica  de  Heidegger  à  origem  especificamente  material  da 
arquitetura para reivindicar uma tectônica que expresse sua construção e suas relações com a terra e o céu. 
(NESBITT, 2008, p.556). Ver também o texto  Uma Leitura de Heidegger  publicada em  Oppositions, em 
outubro de 1974, e História Crítica da Arquitetura Moderna de Kenneth Frampton. 

40 Entre os  arquitetos  que produzem uma arquitetura dentro  da agenda do Regionalismo Crítico,  temos:  o 
português Álvaro Siza Vieira; os barcelonenses Oriol Bohigas, J. M. Sostres, Goderch; o austríaco radicado 
nos EUA Raimund Abraham; o mexicano Luis Barragán, os norte americanos Harwell Harris, Andrew Batey, 
Harry Wolf, dentre os arquitetos locais destacamos a obra do arquiteto Assis Reis.   
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Kenneth Frampton têm como objetivo traçar uma teoria alternativa crítica a arquitetura capaz 

de  unir  os  aspectos  do lugar  com o legado libertador  do movimento moderno.  Frampton 

argumenta que o princípio central do regionalismo crítico é o seu compromisso com o lugar e 

não com o espaço41, e seu preceito político-cultural é a criação do lugar.    

Tadao Ando (1991), arquiteto japonês, em seu ensaio intitulado  Por Novos Horizontes na 

Arquitetura42, parte da premissa da paisagem, que a arquitetura cria uma nova paisagem e, 

portanto, têm o compromisso de ressaltar, potencializar as peculiaridades do lugar. Para Tadao 

Ando a presença da arquitetura cria inevitavelmente uma nova paisagem, e nesse sentido o ato 

projetual torna-se a tarefa de desvelar a arquitetura que o próprio lugar está pedindo. Ando 

defende que a arquitetura tem a responsabilidade de descobrir as peculiaridades do sítio, as 

particularidades de suas tradições culturais, os hábitos de vida e práticas ancestrais, aspectos 

naturais,  climáticos e ambientais. O autor argumenta que a tradição cultural  japonesa não 

estabelece uma dicotomia ocidental entre homem-natureza, na qual o homem tende a se opor 

e controlar a natureza, mas ao contrário busca uma relação espiritual com ela, buscando trazer 

a natureza para dentro da arquitetura através de elementos naturais:  água, vento,  luz, céu, 

terra,  vegetação.  Tadao  Ando  defende  que  a  finalidade  da  arquitetura  é  basicamente  a 

construção do lugar, lugares arquitetônicos que façam sentir a presença da natureza. 

Juhani Pallasmaa (1986), arquiteto finlandês, em seu texto A geometria do sentimento: Um 

olhar  sobre  a  fenomenologia  da  arquitetura'43,  traça  uma  teoria  baseada  no  apoio  da 

experiência  na  memória,  na  imaginação  e  no  inconsciente.  Para  Juhani  Pallasmaa  a 

arquitetura é uma expressão direta da vida, da existência, da presença humana no mundo, e a 

experiência mais importante que se pode ter da arquitetura é o sentimento de estar em um 

lugar único. 

41 A  relação  de  valorização  do  lugar  em  detrimento  do  espaço  por  Frampton  deriva  da  abordagem 
fenomenológica de Heidegger  com a  proximidade  do  Raum,  o  lugar,  em vez  de distância do  Spadium,  
espaço. (NESBITT, 2008, p.518).

42 O ensaio foi publicado no livro Tadao Ando. Nova York: Museum of Modern Art, p. 75-76, 1991, e também, 
em uma coletânea em português:  ANDO, Tadao.  Por Novos Horizontes na Arquitetura. In: NESBITT, 
Kate. Uma Nova Agenda para a Arquitetura: antologia teórica. São Paulo: Cosac Naify, p.493-498, 2008.     

43 Esse ensaio foi publicado em Sakala: Nordic Jounal of Architecture and Art,  p.22-25,1986, e também, em 
uma coletânea em português:   PALLASMAA, Juhani. A geometria do sentimento: Um olhar sobre a 
fenomenologia  da  arquitetura. In:  NESBITT,  Kate.  Uma  Nova  Agenda  para  a  Arquitetura:  antologia 
teórica. São Paulo: Cosac Naify, p.481-489, 2008.    
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Juhani  Pallasmaa defende que uma parte  dessa sensação desvela-se na impressão de algo 

sagrado que habita o lugar.  Uma casa, para o autor, embora possa parecer, num primeiro 

momento, edificada para fins práticos, constitui em um instrumento mítico pela qual se traça à 

nossa existência passageira, sobre a terra e sob o céu, na condição de mortais diante do divino. 

Segundo  Juhani  Pallasmaa  a  qualidade  e  significado  da  arquitetura  habitam  em  sua 

propriedade de despertar  nossa imaginação através  de uma experiência  multissensorial  da 

arquitetura, porque o significado da arquitetura vincula-se a sua capacidade em simbolizar a 

existência humana, a arquitetura precisa ser experimentada para transmitir significados.   

Mas é Christian Noberg-Schultz (1979), arquiteto norueguês, em seu texto  O Fenômeno do 

Lugar presente em sua obra Genius Loci: Paisagem, Ambiente e Arquitetura44, que traçará, de 

forma  mais  profunda,  uma  abordagem fenomenológica-existencial  na  Arquitetura  sobre  o 

tema lugar45. A vida e a experiência no cotidiano acontecem em espaços tornando-os lugares e 

diferenciando-os qualitativamente e expressivamente. Noberg-Schultz trabalha a noção  de 

genius loci nos estudos do lugar na arquitetura, que corresponde a antiga concepção romana 

que  determinados  lugares  são  habitados  por  espíritos  que  possibilitam  eurofanias  (a 

manifestação  do sagrado no mundo).  O  genius  loci,  ''o  espírito  do lugar'',  enquanto  uma 

presença singular edifica o lugar. A existência, a presença do homem no espaço e a maneira 

como ele o habita significam o ambiente criando lugares específicos. Etimologicamente, lugar 

vem do latim lacãlis, de locus, significando: espaço ocupado, localizado, cargo, posição46. 

44 SCHULTZ, Christian Noberg.  Genius Loci: Paysage, Ambience e Architecture.  Bruxelles: Pierre Mardaga, 
1981. Ver também de Christian Noberg-Schultz as obras: Intenções em Arquiteturas; ''Existência, Espaço e 
Arquitetura. Seus estudos e abordagens apoiam-se intrinsecamente na fenomenologia de Heidegger. 

45 Segundo  Noberg-Schultz:  ''Sendo totalidades qualitativas de natureza complexa, os lugares não podem ser 
definidos por meio de conceitos analíticos, ''científicos''. Por uma questão de princípio, a ciência ''abstrai'' o 
que é dado para chegar a um conhecimento neutro e ''objetivo''. No entanto, isso perde de vista o mundo-da-
vida cotidiana, que deveria ser a verdadeira preocupaçãp do homem em geral e dos planejadores e arquitetos 
em  particular.  Felizmente,  há  uma  saída  para  o  imparsse,  o  método  chamado  de  fenomenologia.  A 
fenomenologia foi concebida como um ''retorno às coisas'' em oposição a abstração e construções mentais. 
Por enquanto os fenomenólogos têm se ocupado principalmente com a ontologia, psicologia, ética e, em certa 
medida, da estética, e deram pouca atenção à fenomenologia do ambiente cotidiano. Existem algumas obras 
pioneiras que, no entanto, fazem escassas referências diretas à arquitetura. Uma fenomenologia da arquitetura 
é, portanto, urgentemente necessária''. (NESBITT, 2008, p.445). 

46 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda.  Mini-Aurélio século XXI escolar: o minidicionário da língua 
portuguesa. 4º edição. Coordenação: Margarida dos Anjos e Marina Baird Ferreira. Rio de Janeiro, Nova 
Fronteira, 2001.
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O lugar é, portanto, o espaço ocupado, ou seja, habitado. Essa noção inseri no espaço o ser-

no-mundo, o homem em sua facticidade, que funda o lugar. Porque com esse o espaço passa a 

ter valor e significado vinculados por dimensões e elementos simbólicos erigindo o lugar47. 

Norberg-Schultz define a arquitetura da seguinte maneira: ''[...] a arquitetura pode ser definida 

como a produção de lugares''  (NORBERG-SCHULTZ, 1983, p.64).  E, o lugar, da seguinte 

forma: ''O Lugar é a concreta manifestação do habitar humano.[...] Uma localização ou ''um 

espaço  vivido'',  costuma  ser  chamado  de  lugar''  (NORBERG-SCHULTZ,  1983,  p.64). O 

mundo enquanto lugar é composto por elementos que veiculam diversos significados. 

O lugar temporaliza o espaço, torna o tempo visível, desvela o tempo no espaço através da 

vivência  no  cotidiano  e,  também,  enquanto  lembranças  pertencentes  à  memória. 

Temporalidades  da  presença  do  ser-no-mundo  que  possibilitam  a  atribuição  de  valor, 

significado e simbolismo ao espaço edificando um lugar. Logo, o lugar é composto por quatro 

atributos  provenientes  das  experiências  vividas:  tempo,  memória,  simbolismo,  e  valor. 

Norberg-Schultz  cria  o  conceito  de  campo existencial  como o  ato  humano de  habitar.  O 

campo existencial, o ''mundo'', é a relação do homem com o espaço, que se dá ao longo do 

tempo por  meio  da  percepção e  símbolos  que  veiculam valores  e  significados.  O campo 

existencial seria composto por quatro elementos relacionais, uma quadratura da existência48, 

que estabelecem um movimento circular, um jogo em espelho do mundo, a união e junção da 

terra, céu, mortais e divinos.

47 Segundo Heidegger, o homem habita o mundo, tornando-se um ser-no-mundo e construtor de lugares: ''A 
maneira como tu és e eu sou, o modo segundo o qual somos homens sobre essa terra é o Buan, o habitar. Ser 
homem diz: ser como um mortal sobre essa terra. Diz: habitar. A antiga palavra bauen (construir) diz que o 
homem é à medida que habita. A palavra bauen (construir), porém, significa ao mesmo tempo: proteger e 
cultivar, a saber, cultivar o campo, cultivar a vinha''. (HEIDEGGER, 2006, p.127). 

48Segundo Heidegger, o cuidado é o traço fundamental da habitação que acontece ao instaurar a quadratura da 
existência, o jogo em espelho do mundo: ''Construímos e chegamos a construir à medida que habitamos, ou 
seja,  à  medida que somos como aqueles  que habitam. [...]  Habitar,  ser  trazido à paz de um abrigo, diz: 
permanecer pacificado na liberdade de um pertencimento, resguardar cada coisa em sua essência. O traço 
fundamental  do habitar  é  esse  resguardo.  [...]  O resguardo  perpassa o habitar  em toda a sua  amplitude. 
Mostrar-se tão logo nos dispomos a pensar que ser homem consiste em habitar e, isso, no sentido de um de-
morar-se  dos  mortais  sobre  a  terra.  ‘’Sobre  essa  terra’’ já  diz,  no  entanto,  ‘’sob  céu’’.  Ambos  supõem 
conjuntamente ‘’permanecer diante dos deuses’’ e isso ‘’em pertencendo à comunidade dos homens’’. Os 
quatro: terra e céu, os divinos e os mortais, pertencem um ao outro num unidade originária.[...] O homem 
cuida do crescimento de muitas coisas da terra e colhe o que ali cresce. Cuidar e colher (colere, cultura) é um 
modo de construir. O homem constrói não apenas o que se desdobra a partir de si mesmo num crescimento. 
Ele também constrói no sentido de aedificare, edificando o que não pode surgir e manter-se mediante um 
crescimento. Construídas e edificadas são, nesse sentido, não somente as construções, mas todos os trabalhos 
feitos com a mão e instaurados pelo homem''. (HEIDEGGER, 2006, p. 128).
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O mundo é constituído pelo jogo em espelho (as relações), e esse nada mais é do que um 

''entre'' aberto - a reunião da quadratura – que se fazem presentes nas coisas desvelando-as 

como são, emergindo seus significados e sentidos próprios. 

O  lugar  possibilita  a  relação  indissociável,  junção  e  reunião  da  quadratura.  A terra,  os 

elementos materiais,  tangíveis:  a  cidade,  edificações,  paisagens,  o solo,  os rios,  as matas, 

sítios,  objetos,  coisas,  utensílios.  O  céu,  os  elementos  temporais:  as  estações  do  ano,  a 

alvorada e o crepúsculo, o passar do dia, o percurso do sol, da lua e das estrelas, a luz ao 

longo do dia, a passagem das nuvens e a  presença do céu azul, a escuridão e a claridade da 

noite, o rigor ou a temperança do clima. Os mortais, os aspectos imateriais, intangíveis, e da 

finitude, usos diários, festas sagradas e lúdicas, rituais, práticas, saberes e fazeres, memória, 

os seres humanos que morrem a morte como morte49. E, por fim, os divinos, os elementos do 

sagrado e  da eternidade:  o  sagrado,  sublime,  encanto,  êxtase,  o  inacessível,  intocável,  os 

mensageiros do divino e do sagrado, a eternidade. 

O habitar para  o povo-de-santo é fundar, erigir e cuidar de lugares sagrados - moradias de 

mortais, divindades, imortais, e entidades que possuem no axé a sua maneira particular de 

habitar – o sistema dinâmico do axé instaura um habitar. No terreiro de Candomblé, estão 

todos  lá,  habitando juntos  o  mundo.  O habitar  através  do  axé  torna-se,  então,  o  aspecto 

fundamental da maneira de ser do povo-de-santo no aiê, desvela a particularidade dos seus 

lugares afro-brasileiros. O habitar é o que precede qualquer construção. 

Todavia, o construir não constitui apenas um meio do habitar, um caminho que leva a ele; 

construir, por si só já constitui e é o próprio habitar, o ato de construir é habitar. O traço 

fundamental do habitar é o proteger, cultivar, velar, cuidar. O aspecto da habitação – Terreiro 

de Candomblé - é, contudo, o cuidado com o templo que se dá não somente pelo zelo da 

materialidade  dos  espaços,  mas  e,  principalmente,  pelo  resguardo  do  axé.  Não  somente 

conservando a materialidade das paredes de taipa, adobe, taipa-de-mão, das telhas artesanais 

de barro com sua madeiras roliças de galhos, e nem as portas e janelas de madeira agreste que 

se  instaura  um habitar  Terreiro  de  Candomblé,  mas  sim na  alimentação,  potencialização, 

desenvolvimento e distribuição do axé, ou seja, do sistema dinâmico do axé. 

49 A morte no sentido empregado por Martim Heidegger é entendida como a ausência da presença. 
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O cuidado está em todas as dimensões do habitar terreiro, pois é este resguardo e cuidado que 

possibilita as condições para a permanência do axé. Habitar no Candomblé é: cuidar do axé. 

Cuidar do axé significa: conservação do sistema dinâmico do axé.  Arquiteturas cuja distinção 

se dá pelos rituais e simbolismos específicos e particulares que constroem lugares próprios 

pelo ato de habitar, desvelando nesses lugares uma quadratura singular.

Construir50, logo é, fazer habitar. Edificar ''o que não pode surgir'', e ''manter-se mediante um 

crescimento'',  constitui  o  caráter  do  cuidado.   O cuidado como necessidade  do  habitar  o 

vincula  à  esfera  da cultura,  do tomar conta,  resguardar,  zelar,  plantar,  cultivar,  do cuidar. 

Compreende-se aqui cultura dentro da concepção da Antropologia Interpretativa de Clifford 

Geertz:  ''[...]  um  padrão  de  significados  transmitidos  historicamente,  incorporados  em 

símbolos, um sistema de concepção herdadas expressas em formas simbólicas por meio das 

quais os homens comunicam, perpetuam e desenvolvem seu conhecimento e suas atividades 

em relação à vida''. (GEERTZ, 1978, p. 103).

O que permitiu a conservação da cultura dos Candomblés de Cachoeira e São Félix foi a 

existência e persistência em lugares, através de homens e mulheres afro-brasileiros, de um 

determinado poder de realização. Trata-se este de um poder de acontecimento que atendeu ao 

clamor, às solicitações das coisas do céu e da terra, do Orum e do Aiê, dos imortais, os deuses 

(Orixá,  Vodum,  Inquice),  e  dos  mortais,  o  povo-de-santo.  Este  poder  é  o  axé do  templo 

plantado.  Foi este poder, energia de realização dinâmica que funda lugares,  edificando os 

templos com seus espaços sagrados, onde este grande  axé passou a ser distribuído por suas 

construções, elementos naturais, espaços, membros e filhos, estabelecendo, em cada um deles, 

o seu fundamento. Criou-se uma grande corrente e interação de  axé,  que extrapola os seus 

muros e abrange toda a cidade. 

50 Para Heidegger o construir é: ''Denominamos provisoriamente de construções as coisas que, como lugares, 
propiciam  estâncias  e  circunstâncias.  Têm  esse  nome  porque  se  produzem  através  de  uma  construção 
edificante. [...] O lugar acolhe, numa circunstância, a simplicidade de terra e céu, dos divinos e dos mortais, à 
medida que edifica em espaços a circunstância. É num duplo sentido que o lugar dá espaço à quadratura. O 
lugar deixa ser a quadratura e o lugar edifica a quadratura. [...] Construir é edificar lugares. Por isso, construir 
é um fundar e articular espaços. Construir é produzir espaços [...] Construir significa edificar lugares que 
propiciam estância e circunstância à quadratura […]. A essência do construir é deixar-habitar. A plenitude de 
essência é o edificar lugares mediante a articulação de seus espaços. Somente em sendo capazes de habitar é 
que podemos construir. Pensemos, por um momento, numa casa camponesa típica da Floresta Negra, que um 
habitar camponês ainda sabia construir há duzentos anos atrás. O que edificou essa casa foi a insistência da 
capacidade de deixar terra e céu, divinos e mortais serem, com simplicidade, nas coisas [   ] Habitar é, porém, 
o traço essencial do ser de acordo com o qual os mortais são''. (HEIDEGGER, 2006, p. 134).  
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Seguindo  os  caminhos  traçados  pelo  arquiteto  Norberg-Schultz  que  sofreu  uma  forte 

influência do filosofo alemão fenomenólogo-existencial Martin Heidegger51, definimos nesse 

trabalho a arquitetura como edificar  lugares. Entendendo o lugar como o espaço vivenciado 

pelo homem que lhe atribui através de sistemas simbólicos um sentido, significado e valor. 

Lugar, aquilo que acolhe, reúne, integra e dá uma morada, numa estância e circunstância, em 

sua simplicidade, ao jogo em espelho do mundo entre terra, céu, mortais e divinos, mediante a 

articulação, organização e simbolismo de seus espaços, sendo estes regidos por uma cultura 

formada e constituída, por um sistema simbólico singular, que veiculam valores, concepções e 

significados próprios. 

A presente tese têm como objetivo descobrir, desvelar e elencar os lugares dos Terreiros de 

Candomblé de Cachoeira  e  São Félix  que as  tornam peculiares  e  particulares,  mostrando 

como o  universo  cultural  dessas  cidades,  com seus  processos  sócio-históricos  e  culturais 

edificaram arquiteturas distintas. 

Têm  como  objetivos,  ainda:  contribuir  com  o  conhecimento  sobre  os  Candomblés  do 

Recôncavo Baiano; ampliar os estudos sobre as Arquiteturas de matrizes africanas ou afro-

brasileiras,  notadamente,  as  Arquiteturas  dos  Terreiros  de  Candomblé;  contribuir  para  a 

preservação desses templos disponibilizando e fornecendo material de pesquisa (mapas, fotos, 

plantas,  entrevistas),  para  as  comunidades;  contribuir  para  a  construção  de  políticas  de 

salvaguarda  dos  órgãos  do  patrimônio  (IPHAN,  IPAC,  FCP),  e,  principalmente,  para  os 

órgãos voltados para as políticas sociais voltadas para os direitos e cidadania dos Povos e 

Comunidades Tradicionais (SEPPIR, SEPROMI, SEMUR, FPC, etc...).

51 Em  seu  texto  Construir,  Habitar,  e  Pensar, Martim  Heidegger  afirma:  ''Construir  é  edificar  lugares''.
(HEIDEGGER, 2006, p. 134).  
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O Recôncavo Baiano foi escolhido  porque encontra-se fora do círculo de Salvador e Região 

Metropolitana que centralizaram até os anos de 1990 os estudos sobre religiosidade de matriz 

africana no estado, sobretudo, com estudos focados  nas grandes casas da nação Ketu (Casa 

Branca, Gantois, Ilê Axé Opó Afonjá, Alaketu, etc...), hegemônicas, por serem as matrizes 

dessa nação do Candomblé e,  também, como já foi  dito  em outra ocasião,  pelo Ketu ser 

considerado  a  nação  com  menos  interferências  externas,  mais  próximas  dos  padrões 

africanos52. 

Dentro  do  Recôncavo  Baiano,  foi  realizado,  ainda,  um  recorte  espacial  e  temporal.  Foi 

escolhido dentre as cidades do Recôncavo Baiano, os Terreiros de Candomblé localizados nos 

municípios de Cachoeira e São Félix por dois motivos. 

Primeiro,  porque  o universo religioso e  cultural  dessas  duas  cidades  foi  historicamente  e 

fortemente influenciado pelos povos daomeanos, os Jêjes, distintos dos estudos focados nos 

Iorubás, predominantes em Salvador53. 

52 Segundo dados do Mapeamento dos Espaços de Religiões de Matrizes Africanas do Recôncavo 2010-2011, 
realizado pela Secretaria de Promoção da Igualdade Racial – SEPROMI, sob a coordenação dos Prof. Dr. 
Jocélio Teles dos Santos e Paula Cristina da S. Barreto, existe espalhados em 19 municípios da região  420 
templos de matrizes africanas (terreiros), assim distribuídos: 60 em Santa Amaro, 48 em Cachoeira, 44 em 
Muritiba, 35 em Cruz das Almas, 33 em Nazaré, 27 em Maragojipe, 26 em Castro Alves, 24 em Governador 
Mangabeira,  23 em Santo Antônio de Jesus,  22 em São Félix,  22 em São Francisco  do Conde,  18 em 
Saubara, 17 em Sapeaçu, 8 em Cabeceiras do Paraguaçu, 6 em São Felipe, 2 em Conceição do Almeida, 2 em 
Dom Macedo Costa, 2 em Varzedo, 1 em Muniz Ferreira.    

53Segundo inventário realizado pelo antropólogo Nicolau Parés, em A Formação do Candomblé: História  e  
ritual da nação jeje na Bahia, na cidade do Salvador a hegemonia são de terreiros de origem nagô (iorubás), 
em virtude da predominância do contingente populacional Iorubá na cidade no século XIX. Entre 1821 a 
1850, a população étnica africana em Salvador era assim distribuída: Africanos (genéricos) 6,9%; Guiné 0,3%; 
Angola 6,70%; Benguela 0,7%; Gentio da Costa 0,1%; Mina 7,6%; Jêje 17,60%; Nagô 41,7%; Haussá 6,0%; 
outros  da  África  Central  4,2%;  outros  da  África  Ocidental  8,30%.  O Recôncavo  Baiano  apresenta  uma 
predominância e uma grande influência daomeana, que originou na região a nação de candomblé Jêje e suas 
subdivisões:  Jêje-Mahi;  Jêje-Daomé;  Jêje-Mundubi;  Jêje-Savalu;  assim  como  constituiu  as  bases  e  os 
fundamentos, juntamente com os iorubás (nagôs), das nações Nagô-Vodum, Nagô-Tedô, Nagô-Ixejá e Nagô-
Ketu comuns no recôncavo, notadamente,  em Cachoeira e São Félix. Assim, temos na área fumageira de 
Cachoeira e São Félix, entre os anos de 1801 à 1820, a seguinte distribuição étnica africana: Angola 19,30%; 
Benguela 1,70%; Mina 12,70%; Jêje 29,50%; Nagô 19,80%; Haussá 10,1%; outros da África Ocidental 5,7%; 
outros da África Central 1,2%. Na área açucareira de São Francisco do Conde e Santo Amaro da Purificação, 
no mesmo período, temos a seguinte distribuição: Angola 30,4%; Benguela 4,50%; Mina 5,10%; Jêje 22,0%; 
Nagô 18,50%; Haussá 10,9%; outros da África Central 2,20%; outros da África Ocidental 6,3%5. Em virtude 
de tais concentrações e distribuições demográficas da população escrava e negra pelo Recôncavo veremos o 
surgimento,  desenvolvimento,  concentração,  e  predominância de terreiros  de Candomblé das  nações  Jêje, 
Nagô e suas variantes: Nagô-Vodum, Nagô-Tedô, Nagô-Ixejá, Nagô-Ketu, etc... em Cachoeira, São Félix e 
Maragojipe. E, em Santo Amaro e São Francisco do Conde teremos uma predominância da nação Angola, 
Congo, de Cablocos, e Umbanda. 
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Segundo, e, principalmente, porque Cachoeira  possui além do título de a  ''Heróica''  o título 

histórico da cidade da  ‘’Macumba’’,  a cidade do  ‘’Feitiço’’. Sua fama se alastra por toda a 

Bahia:  uma  terra  de  feiticeiros  que  merecem  o  mais  alto  respeito,  terras  de  africanos 

detentores de grandes poderes mágicos, e quando se fala que um trabalho foi realizado em 

Cachoeira pode-se ter certeza de sua eficácia e disso, provém, o medo e o respeito baiano pela 

cidade.  Uma cidade nos dizeres de Vilson Caetano, citando seus informantes:  ''uma cidade 

toda condenada, uma cidade inventada por africanos''. A alcunha de cidade da ‘’Macumba’' e 

do ''Feitiço''  foi  edificada por um duplo movimento: a perseguição às manifestações afro-

brasileiras empreendidas pelos meios de comunicação locais, notadamente, o jornal A Ordem, 

nas três primeiras décadas do século XX; e, as peregrinações dos desvalidos do recôncavo e 

do sertão aos terreiros de Candomblé da cidade em busca de curas e tratamentos medicinais54. 

Abrangemos,  também,  o  município  de  São  Félix55 porque  esse  município  fazia  parte  de 

Cachoeira  até  sua emancipação política  em 1889,  e  constitui  um mesmo conjunto social, 

cultural,  e  econômico.  Todavia,  torna-se necessário,  posteriormente,  ampliar  esse trabalho 

para  os  demais  17  municípios  do  Recôncavo  Baiano:  Maragojipe,  Santo  Amaro  da 

Purificação, Governador Mangabeira, Muritiba, Cruz das Almas, Nazaré, Castro Alves, Santo 

Antônio de Jesus,  São Francisco do Conde,  Saubara,  Sapeaçu,  São Felipe,  Cabeceiras do 

Paraguaçu, Conceição do Almeida, Muniz Ferreira e Varzedo, São Gonçalo56.

Foi escolhida inicialmente como objeto a nação Nagô, sobretudo o Nagô-Vodum57, em um 

viés etnográfico aplicado a arquitetura, porque segundo os trabalhos dos antropólogos Nicolau 

Parés, Vilson Caetano e dos historiadores Walter Fraga Filho, Luis Cláudio do Nascimento, e 
54 Ver O Poder dos Candomblés: Perseguição e Resistência no Recôncavo da Bahia, de Edmar Ferreira Santos 

historiador cachoeirano, que trata das perseguições policiais e resistência dos Candomblé do Recôncavo.
55 Os municípios de Cachoeira e São Félix, juntos, atualmente, perfazem um total de 70 terreiros (SEPROMI, 

2012, p.10). 
56 Chamamos atenção,  sobretudo,  para  o  município de  Santo Amaro  da Purificação que  é o  município do 

Recôncavo que apresenta, atualmente, de forma isolada, o maior número de terreiros da região, um total de 
60 terreiros, seguido de Cachoeira – 48, Muritiba - 44, Cruz das Almas - 35, e Nazaré - 33. (SEPROMI, 
2012, p.10). 

57 Em Cachoeira, especificamente, temos atualmente 48 terreiros, distribuídos da seguinte forma: em primeiro a 
nação Nagô com 16 terreiros, espalhados pelas suas sub-nações da seguinte forma, Nagô - 6, Nagô-Vodum-6, 
Nagô-Tedô - 1, Nagô-Ixejá - 2, Nagô-Ketu – 1; em segundo o Ketu – 11; em terceiro o Jêje – 7; em quarto a 
Umbanda e a nação Angola cada uma com 5 terreiros; em quinto Cabloco - 2; Alaketu - 1; Abikun – 1. 
(SEPROMI,  2012,  p.37).  Em São Félix,  especificamente,  temos  atualmente  22 terreiros,  distribuídos  da 
seguinte forma:  em primeiro a nação Ketu – 8; em segundo o Nagô – 6,  espalhados pelas suas sub-nações  
da seguinte forma, Nagô - 2, Nagô-Vodum - 2,  Nagô-Ixejá – 2; em terceiro o Jêje – 4; em quarto a Umbanda 
– 3; e, por fim a nação Angola – 1. (SEPROMI, 2012, p.65).   
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Edmar Ferreira Santos, o Nagô-Vodum é originário e próprio desses municípios, surgi nessas 

cidades  (Terreiro  do Capivari,  o  Pé-da-Cajá,  1860),  e  se  irradia  pelas  demais  cidades  do 

Recôncavo  Baiano.  E,  também,  pelo  Nagô  em suas  variações  Nagô-Vodum,  Nagô-Tedô, 

Nagô-Ixejá, Nagô-Ketu ser a nação predominante no conjunto desses dois municípios. Entre 

os 70 templos de matrizes africanas de Cachoeira (48) e São Félix (22), temos a seguinte 

distribuição por nação: em primeiro o Nagô com 31,4% (Nagô - 8, Nagô-Vodum - 8, Nagô-

Ixejá – 4, Nagô-Tedo – 1, Nagô-Ketu – 1, total de 22); em segundo o Ketu com 27,14% (19); 

em terceiro o Jêje com 15,70% (11); em quarto a Umbanda com 11,4% (8); em quinto Angola 

8,5% (6); em sexto Cabloco 2,9% (2); Alaketu e Abikun cada um com 1 terreiro (SEPROMI, 

2012, p.37-65).  

Entretanto, com o desenrolar do trabalho de campo, percebemos a necessidade de agregar 

outras nações que compõem o universo religioso afro-brasileiro de Cachoeira e São Félix, 

abranger outras nações: jêje, angola, ketu, cabloco, etc..., e passar a desenvolver um trabalho 

etnológico,  de  caráter  mais  abrangente,  localizado  no  campo  da  antropologia  social  e 

antropologia comparada, mostrando os aspectos que os aproximam e  que os distinguem58. 

Porque são terreiros que se encontram no mesmo universo sócio-cultural (Cachoeira e São 

Félix), e, principalmente, porque possuem diversos contatos e relações provenientes dos laços 

e redes de parentescos de sangue e de santo (iniciação), possibilitando um trânsito, mobilidade 

e relações de cooperação e ajuda mútua de seus membros, propiciando uma circularidade de 

saberes e práticas. As nações não são herméticas e estanques, mas ao contrário, são dinâmicas 

e relacionais. E, também, para não cair no equívoco de construir um discurso que coloque a 

nação Nagô-Vodum como a mais importante, principal, característica, e legítima de Cachoeira 

e São Félix,  em detrimento das demais nações, desmerecendo as contribuições das outras 

nações no universo religioso afro-brasileiro de Cachoeira e São Félix, colocando-as em um 

plano secundário ou as deixando na invisibilidade, no ostracismo, no esquecimento. 

58 Nos 19 municípios  do Recôncavo,  atualmente,  há uma predominância dos  terreiros  da nação Ketu (142 
terreiros), que perfazem 34% do total, chegando a 41% abrangendo os templos que além do Ketu têm outra 
referência de nação; em segundo a nação Angola com 26%; em terceiro a Umbanda que corresponde a 15%, 
chegando a 20% abrangendo as  casas  que se declaram relacionadas a  outras  nações;  a  nação Nagô (39 
terreiros) corresponde a 9,2%, e a Jêje (21 terreiros) perfaz 5,0% (SEPROMI, 2012, p.11). ''Chama a atenção 
a existência de um número significativo dos que se auto-identificam como pertencentes à Umbanda. O que 
aponta para uma diversificação do campo religioso afro-brasileiro no interior  baiano''  (SEPROMI,  2012, 
p.30). 
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Todas as nações têm sua importância, prestígio e respeito entre o povo-de-santo de Cachoeira 

e São Félix. Seguimos, portanto, os passos já traçados e sugeridos por Cliffort Geertz em seu 

texto Um Jogo Absorvente: Notas sobre a Briga de Galos Balinesa, ao defender que o método 

interpretativo dos processos simbólicos: 

[…] pode-se começar em qualquer lugar, num repertório de formas de uma 
cultura, e terminar em qualquer outro lugar. Pode-se permanecer, como eu, 
numa única  forma,  mais  ou menso limitada,  e  circular  em torno dela  de 
maneira  estável.  Pode-se  movimentar  por  entre  as  formas  em busca  de 
unidades maiores ou contrastes informativos. Pode-se até comparar formas 
de diferentes culturas a fim de definir-lhes o carácter para um auxílio mútuo. 
Entretanto, qualquer que seja o nível em que se atue, e por mais intricado 
que seja,  o princípio operador é o mesmo: as sociedades, como as vidas, 
contêm as suas próprias interpretações. É preciso apenas descobrir o acesso a 
elas.  (GEERTZ, 1989, p.213).  

Realizamos, ainda, dentro desse universo físico, um recorte temporal. Escolhemos os terreiros 

fundados entre 1860 à 197059, período de cem anos que vai do início da segunda metade do 

século XIX a partir da fundação do Sejá Hundé (Roça do Ventura), até o início da segunda 

metade  do  século  XX,  a  década  de  1970,  quando  termina  a  repressão  aos  cultos  afro-

brasileiros, providenciado pelo então governador Roberto Santos (1976). A partir de então, 

observa-se um aumento substancial do número de terreiros na região. 

Esse período foi definido porque possibilitou elencar os terreiros mais antigos das diversas 

nações que compõe o universo religioso de Cachoeira e São Félix, e, por conseguinte, os que 

possuem longevidade existencial, ou seja, terreiros cujas arquiteturas atravessaram gerações e 

foram compostas por elas. 

Terreiros que apresentam, portanto, densidade temporal e história (muitos deles centenários), 

que ao chegarem aos dias atuais, possibilitaram a edificação e construção de uma diversidade 

e gama de lugares significativos sedimentados que os distinguem. 

59  A maioria dos terreiros do Recôncavo foi fundado nos últimos trinta anos, nos anos de 1960 eram um total 
de 65 terreiros em todo a região, nos anos de 1970 esse número subiu para 126 terreiros, que perfaziam, na 
época, cerca de 30% do total de terreiros existentes atualmente. Os anos de 1980 e 1990 possuem a maior 
taxa de crescimento nesse território.  No anos de 1980 foram fundados 73 terreiros,  e em 1990 o foram 
criados 96 terreiros. Nos anos 2000 foram fundados, ainda, 94 terreiros. (SEPROMI, 2012, p.14)
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Ademais, por serem, também, os depositários da memória dos grande líderes religiosos de 

Cachoeira  e  São  Félix,  que  imprime  nessas  comunidades,  através  das  relações  de 

ancestralidade, parentesco e culto uma legitimidade, um teor de prestígio não só no universo 

do  Candomblé  mas  em toda  a  sociedade  do  Recôncavo Baiano.  E,  ainda,  porque  nesses 

templos muitos líderes de terreiros recentes, de ambas as cidades, tiveram sua iniciação e a 

eles se reportam durantes as festas, obrigações, e as têm como referência litúrgica.

Serão trabalhados os seguintes terreiros de Candomblé: da nação Jêje-Mahi o Sejá Hundé, 

também conhecido como Roça do Ventura, e o Rumapyme Runtoloji, ambos em Cachoeira; 

da nação Nagô-Vodum, o Capivari (Pé da Cajá), e o o Raiz de Airá em São Félix e, também, o 

Ilê Axé Itaylé,  Ilê Axé Xangô Obá Curuji, Lobanekum e Lobanekum Filho, em Cachoeira; da 

nação Nagô-Ketu, o terreiro Ogodô Dey; da nação Nagô-Ixejá, o Viva Deus, em Cachoeira; 

da  nação  Nagô-Tedô,  o  Aganjú  Didé  (Ici  Mimó),  em  Cachoeira;  da  nação  Angola,  o 

Dendezeiro, em Cachoeira; da nação Ketu60, o Ilê Axé Ogunjá, em São Félix. 

Todavia, outros terreiros tanto de Cachoeira quanto de São Félix e, principalmente, de outras 

cidades do Recôncavo Baiano (Muritiba,  São Gonçalo, Governador Mangabeira, Cruz das 

Almas,  Santo  Amaro,  etc...),  serão  citados  e  tratados  ao  longo  do  trabalho,  mesmo  não 

existindo mais, porque desempenharam papéis importantes na iniciação de líderes religiosos e 

contribuíram para a institucionalização e consolidação do Candomblé no Recôncavo Baiano.

Nesse víeis foram realizadas pesquisas de campo com a realização do levantamento cadastral 

de todas as edificações que compõe a Arquiteturas desses Terreiros de Candomblé,  sendo 

confeccionado  as  plantas  arquitetônicas  da  espacialidade  atual,  assim  como  as  suas 

transformações ao longo do tempo e as técnicas construtivas utilizadas, também foram feitos 

as plantas de situação abrangendo além das construções, as árvores sagradas, assentos, fontes, 

rios, riachos, a mata sagrada;  levantamento fotográfico de todos os elementos construídos, 

naturais  e  sagrados  que  compõe  os  templos;  levantamento  de  fotos  antigas  dos  líderes 

religiosos dos terreiros, de seus fundadores e pessoas ilustres, assim como de fotos antigas da 

arquitetura  dos templos;  levantamento de documentos  das  comunidades  (atas,  registro  em 

60 Destacamos também os terreiros mais antigos da nação Ketu: Portão de Muritiba, fundado por Nezinho do 
Portão na década de 1930, que introduziu a nação no Recôncavo Baiano; e, o Ilê Kaió Alaketu Axé Oxun, o 
Rosarinho de Cachoeira fundado por Mãe Baratinha, na década de 1960. Todavia, não tivemos acesso a eles 
em virtude dessas comunidades serem bastante fechadas e cautelosas com relação as suas práticas religiosas. 
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associações, etc..); realização de entrevistas qualitativas a partir de um roteiro com os líderes 

religiosos e a alta hierarquia do culto, e entrevistas com historiadores locais; pesquisas dos 

processos  de  tombamento  no  IPAC,  IPHAN,  e  dos  processos  de  reconhecimento  como 

Patrimônio Afro-brasileiro da Fundação Cultura Palmares (FCP); pesquisa do inventário dos 

Templos Religiosos de Matrizes Africanas de Cachoeira e São Félix realizada pela Fundação 

Pedro Calmon (FPC); pesquisas nos PDDUS – Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e 

dos Planos Setoriais de Limpeza Urbana dos municípios de Cachoeira e São Félix; e aquisição 

de mapas da região e mapas das cidades em meio digital no Programa Monumenta. 

Seguindo a observação de Geertz em que as  sociedades contêm suas próprias interpretações e 

que a nossa tarefa é ''apenas''  descobri  o acesso a elas, desvelamos os lugares singulares, 

particulares,  próprias  dessas  arquiteturas  através  de  três  categorias  de  análise:  1º  -  as 

temporalidades; 2º - as festas e rituais; e, 3º - a relação terreiro-cidade. 

Categorias  que  se  desdobram  em  três  abordagens  metodológicas,  nossos  ''caminhos 

interpretativos'':  transformações-permanências,  vinculado  a  categoria  das  temporalidades; 

híbrido-enlace arquitetônico, relacionado a categoria das festas e rituais; território rede-teia de 

significações, vinculado a categoria terreiro-cidade. E, veremos como elas transformam-se, 

respectivamente,  em  Arquiteturas  em  Transe,  Arquiteturas  Mundanas,  Arquiteturas 

Itinerantes, e, por fim, em Arquiteturas da Ventura. 

Nessa viagem por Cachoeira e São Félix seremos conduzidos e apresentados aos templos por 

personagens conceituais e figuras estéticas61: Exu nos guiará pelas Arquiteturas em Transe, 

Bessém  nos  conduzirá  pelas  Arquiteturas  Mundanas,  Oxum  nos  levará  por  entre  as 

Arquiteturas Itinerantes, e os Êres pelas Arquiteturas da Ventura.   

No primeiro capítulo, Arquiteturas em Transe, guiados por Exu, trabalhamos a categoria de 

análise das temporalidades através do método das transformações-permanências, buscamos os 

lugares próprios que permanecem nas arquiteturas-movimento dos terreiros. 

61 Ver as noções de personagens conceituais e figuras estéticas em O que é a Filosofia? De Gilles Deleuze e 
Félix Guattari.
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Transformações  regidas  tanto  por  acontecimentos  externos,  como:  de  carácter  social 

(dificuldade de moradia,  subsistência,  renda,  perseguição  policial,  etc...),  pessoal  (doença, 

desemprego, trabalho, família, amor, etc...), catástrofes da natureza (enchentes, inundações, 

deslizamentos); quanto pelos internos, vinculados ao sistema dinâmico do axé pertencente a 

esse sistema cultural.

Elementos simbólicos que permanecem condensados pelos valores atribuídos pelo povo-de-

santo: valores de culto, ancestralidade e parentesco.  Valores que estão vinculados aos três 

elementos do sistema dinâmico do axé: axé dos assentos das divindades, os Orixá, Vodum e 

Inquice,  conectados ao valor  de culto;  axé dos assentos dos mortos,  os ancestrais,  Egum, 

vinculado ao valor de ancestralidade; e, o axé do corpo, a cabeça - o Ori - dos membros da 

egbé (filhos-de-santo), relacionado ao valor de parentesco. Axés que interagem, entrelaçam-se 

na temporalidade espiralada, através dos rituais, festas e obrigações fortalecendo, alimentando 

e  potencializando  o  axé  da  casa. Serão  trabalhados  as  transformações-permanências  dos 

terreiros Lobanekum, Ilê Axé Itaylé  das nações Nagô-Vodum, Viva Deus da nação Nagô-

Ixejá, Aganju Didê da nação Nagô-Tedô, e o Ilê Axé Ogunjá da nação Ketu.

Embora todos os treze terreiros possam ser abordados por essa metodologia, nesse capítulo, 

optamos em trabalhar os terreiros de nações oriundas dos iorubás, ou seja, o Ketu, e também, 

aquelas que se aproximam e/ou sofreram grande influência ou são constituídas e compostas 

parcialmente por eles, em que os iorubás tiveram grande presença e contribuição na formação, 

portanto: o Nagô-Vodum, Nagô-Tedô, e o Nagô-Ixejá. 

Essa escolha foi feita porque podemos desenvolver uma análise dos processos internos das 

transformações-permanências  de  uma  forma  mais  elaborada  dentro  de  uma  perspectiva 

fenomenológica associada e amarrada com o sistema dinâmico desse universo cultural. Isso se 

deve  porque  os  estudos  etnográficos  e  etnológicos  das  outras  nações  são muito  recentes, 

datam de meados dos anos de 1980, não conseguindo constituir,  ainda,  um corpo teórico 

consistente  em que se  esbouce  ou se  construa um sistema dinâmico das  nações:  Angola, 

Congo,  Jêje  (Mahi,  Mundumbi,  Savalu,  Daomé,  etc...),  Cabloco,  etc...,  que  possam  ser 

utilizados como base, sustentáculo e meio para desenvolver essa abordagem metodológica de 

forma mais integrada. 
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Tomamos o cuidado de não empregar e utilizar o sistema dinâmico iorubá, como suporte do 

método das transformações-permanências,  às demais nações incorrendo,  equivocadamente, 

num nagô-centrismo,  reduzindo uma pluralidade  cultural  a  um denominador  comum,  não 

respeitando  suas  diferenças.  Cada  nação  possui  seu  próprio  sistema  dinâmico,  práticas  e 

valores que precisam ser desvelados em trabalhos etnográficos específicos62.    

No  segundo  capítulo,  Arquiteturas  Mundanas,  conduzidos  por  Bessém,  trabalhamos  a 

categoria de análise das festas e rituais através do método híbrido-enlace arquitetônico. Nesse 

buscamos os lugares próprios das arquiteturas dos terreiros enquanto espaços híbridos através 

dos  ritos  e  festas,  constituindo  heterogeneidades  multitemporais  em  uma  totalidade 

fragmentária, edificadas  através  de  processos  de  hibridação  de  espaços  e  elementos 

simbólicos de culturas diversas. 

Trataremos a arquitetura, a partir de uma hibridação entendida enquanto uma combinação de 

diversos  e  diferentes  elementos  pré-existentes  para  a  formação e  criação  de algo  único e 

singular ao longo do tempo. Mas não uma hibridação de fragmentos de materiais diversos e 

técnicas construtivas distintas, de restos de construções, e resquícios de obras, mas sim, uma 

hibridação  espaço-temporal  de  festas,  rituais,  lugares  e  elementos  simbólicos  de  culturas 

diferentes, pré-existentes, constituindo uma totalidade fragmentaria no espaço do templo. 

O híbrido  imprime  na  arquitetura  dos  Terreiros  de  Candomblé  de Cachoeira  e  São  Félix 

através do enlace arquitetônico de forma simultânea: o crioulo; africano e seus Orixá, Vodum, 

Inquices; os gentios, os donos da terra, os índios e os seus Cablocos (Kiriris,  Kariri,  e os 

Tupinambás); as entidades como o Marujo, Boiadeiro, Pedro Velho, Escravos, Coladinas; o 

português com os seus Santos e Santas Católicos; os ancestrais africanos e afro-brasileiros 

(Egum), os maçons. Serão trabalhadas as hibridações espaços-temporais dos terreiros Ogodô 

Dey da  nação Nagô-Ketu,  Capivari  e  Lobanekum da  nação Nagô-Vodum,  Dendezeiro  da 

nação Angola, e o Rumpame Runtóloji da nação Jeje-Mahi.

62 Ver o embate teórico entre Pierre Verger e Juana Elbein Santos na Revista Religião e Sociedade, sobretudo, 
os artigos, VERGER, Pierre. Etnografia Religiosa Iorubá e Proibidade Científica. São Paulo:  Religião e 
Sociedade, n.08, 1982, e, também, SANTOS, Juana Elbeins. Pierre Verger e os resíduos coloniais: o outro 
fragmento. São Paulo: Religião e Sociedade, n.08, 1982.  
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No terceiro capítulo, Arquiteturas Itinerantes, guiados por Oxum, trabalhamos a categoria de 

análise  da  relação  terreiro-cidade  através  do  método  território  rede-teia  de  significações, 

buscando  os  lugares  próprios  das  arquiteturas  em três  escalas:  na  escala  da  arquitetura, 

trabalhando os terreiros Raiz de Airá e Ilê Axé Oba Curuji da Nação Nagô-Vodum, e a Roça 

do Ventura da nação Jeje-Mahi;  na escala  da cidade,  as:  esquinas,  encruzilhadas,  morros, 

pedras, árvores, riachos do Caquende, da Levada, do Capivari, e rio Paraguaçu,  Oba Tedô, 

Ponte e o Viaduto do Batedor, Cemitério dos Africanos, Mata da Catuaba, Pilar Central da 

Ponte D. Pedro II, Trevo dos Escravos, Lagoa Encantada, Pedras do Cavalo e Rachada; e, na 

escala da região, a: Festa da Pedra da Baleia. 

Escalas que criam territórios-rede, territórios itinerantes, territórios descontínuos conectados 

pelos corpos itinerantes, uma rede em movimento.  O terreiro afro-brasileiro passa a ser um 

território em trânsito que em um determinado momento está no terreiro, num outro em uma 

árvore ou pedra na zona rural,  na lagoa ou rio,  nas matas,  numa encruzilhada da cidade, 

portanto, em qualquer lugar em que o corpo itinerante (povo-de-santo), esteja realizando em 

uma temporalidade  um ritual  afro-brasileiro,  sempre móvel,  dinâmico,   itinerante.  A rede 

itinerante  imprime  uma  totalidade  fragmentária,  uma  heterogeneidade  aos  Terreiros  de 

Candomblé rompendo com o carácter hermético do perímetro fechado, o limite definido, a 

superfície  delimitada,  calculada  e  medida  pela  geometria  euclidiana  ocidental,  edificando 

redes de lugares significativos, pontos fortes, caracterizadas pela maleabilidade, flexibilidade, 

fluidez,  o  trânsito.  Escalas  que  coexistem  e  projetam-se  umas  sobre  as  outras,  criando 

Arquiteturas Itinerantes. 

A distribuição  dos  terreiros  pelos  capítulos  foi  operacional,  salvo  no  primeiro  capítulo 

conforme já foi explicitado anteriormente. Os treze terreiros podem muito bem ser analisados 

sobre as  três  categorias  e  as  três  abordagens  metodológicas  de desvelamento dos  lugares 

singulares  dessas  arquiteturas:  transformações-permanências;  híbrido-enlace  arquitetônico; 

território  rede-teia  de significações.  Todos eles  podem ser  tratados  por  cada  um dos  três 

métodos aqui desenvolvidos.

 

A conclusão, sob os mimos dos erês, encerra a exposição, apresentando e demonstrando as 

conclusões obtidas com este trabalho. 
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CAPÍTULO I: 

ARQUITETURAS EM TRANSE
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Chatres é feita de pedra e vidro, mas não é apenas pedra e vidro, é uma  
catedral,  e  não  somente  uma  catedral,  mas  uma  catedral  particular,  
construída num tempo particular por certos membros de uma sociedade  
particular. Para compreender o que isso significa, para perceber o que isso 
é  exatamente,  você  precisa  conhecer  mais  do  que  é  comum a  todas  as  
catedrais.  Você precisa compreender também – e, em minha opinião, da  
forma mais crítica – os conceitos específicos das relações entre Deus, o  
homem e a arquitetura que ela incorpora,  uma vez  que foram eles  que 
governaram a sua criação. Não é diferente com os homens: eles também,  
até o último deles, são artefatos culturais. 

Clifford Geertz
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CAPÍTULO I: 

ARQUITETURAS EM TRANSE

Tempo – Lobanekum Filho – Ilê Axé Itaylé –
Viva Deus – Aganju Didê – Ilê Axé Ogunjá - 

Arquiteturas do Êxtase 

1.1 – TEMPO.

Fazia o candomblé, o barracão no lado de fora. Fazia cabana de palha no lado 
de fora, era aqui no lado de fora, aqui nesse lugar, fazia um cercado de palha 
cercado de Mariwô, pra fazer o candomblé, agora mesmo quando é o tempo 
de 02 de julho aquele barracão é todo coberto de palha. Fazia comida do 
santo dentro da cozinha mesmo, o santo que não gosta é Tempo. (informação 
verbal)1 .

Briga é uma coisa muita antiga. ''Se briga'' por causa disso, ''se briga'' por 
causa daquilo e, no fim, tudo se ajeita. Os iwin, orixás da criação, plantaram 
uma árvore e deram a ela o nome de Iroco. Essa árvore é da família dos iwin. 
Come milho branco, veste-se de branco, prefere coisas brancas. Um dia, no 
começo do mundo, dois homens – Akile e Akule – começaram a brigar muito 
por causa de uma fruta. Tanto brigaram que a disputa envolveu os humanos, 
os egunguns, os orixás, os animais.  Enfim, envolveu todos. No melhor da 
briga chegou Exu. Da maneira rápida e matreira tão própria dele, tirou do 
bolso  um pó,  misturou  com terra  e  soprou  na  multidão.  Veio,  então,  um 
temporal  de  relâmpagos,  trovões,  e  chuvas  chamado  adarrum,  que  ficou 
sendo  o  toque  de  guerra  de  voduns  e  orixás.  Quando  um  deles  escuta 
adarrum, vem correndo para ver o que é que está acontecendo na terra. Veio 
um raio e matou Akule; e todos acharam que foi uma armadilha. Veio uma 
pedrada e matou Akile; e todos acharam que aquilo tinha sido coisa feita. Os 
iwin  ficaram devastados  com essa  guerra,  que  aniquilou  os  habitantes  da 
Terra. A coisa estava muito feia, mesmo. Então Obatalá, chefe dos iwin, foi 
falar  com seu  pai  Olofim,  Senhor  do  Infinito,  e  contou  tudo.  Olofim se 
comoveu. Mandou chamar lá embaixo a árvore Iroco, única sobrevivente da 
espécie, e fez Iroco crescer. Ela cresceu, cresceu, cresceu, cresceu e, quando 
estava quase chegando ao céu, Olofim lançou sobre ela uma nuvem branca, 
interrompendo o crescimento. Chamando Obatalá, Olofim tirou um galho de 
Iroco, entregou ao filho e disse que, segurando aquele galho, feito bastão, ele 
poderia  voltar  à  Terra.  Deu  o  cajado  o  nome  de  opaxorô,  a  principal 
ferramenta de Oxalá, divisão entre o Orum (céu) e o Aiê (terra). Olofim disse 
que a árvore Iroco nunca seria extinta e passaria a ser a morada dos mortos. 
Assim como Exu, a partir daquele momento ganhava o posto de Senhor dos 
Caminhos Cruzados, Iroco passava a ser a morada de orixás e encantados e o 
chefe de todas as árvores da Terra, o Iggi Olórum, com raízes que vêm do 
céu. Quem quiser cultuar Orixá funfun tem de louvar e homenagear Iroco. 
Axé! (MARTINS, C. e MARINHO, R., 2002, p.115) 

1 Entrevista  realizada  com  Nadir  Santos  da  Conceição,  Mãe Filhinha,  em 08/04/2009,  no  Ilê  Axé  Itaylé, 
município de Cachoeira.
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Tempo é um termo utilizado, atualmente, para designar na nação Angola o inquice Kitembo2, 

que simboliza no universo cultural bantu as mutações da terra, as estações do ano (outono, 

inverno, primavera e verão), têm seu assento, geralmente, aos pés de uma árvore (gameleira 

ou mangueira), e, possui simbolicamente em sua copa (galhos e folhas), o mundo dos vivos e, 

nas partes subterrâneas, nas raízes, o mundo dos mortos, os ancestrais. 

Loko3,  também conhecido  como  Andaloco,  Atantoco,  Léléloco  é  o  vodum na  nação  Jêje 

encarregado de cuidar de todas as árvores do mundo, tarefa que é realizada com a participação 

de seu irmão o vodum Medje, simboliza, também, o ciclo das águas (chuvas), a duração da 

vida e, por conseguinte, a morte. 

Iroco é na nação Iorubá o Orixá da árvore e a árvore Orixá, chamada de Iggi Olórum, árvore 

do senhor dos céus (Oludumarê), porque têm raízes aéreas que vêm do alto. Conforme o mito, 

Iroco é considerado o responsável pela ligação entre céu (Orum) e terra (Aiê), é o símbolo do 

tempo,  é  a  própria  eternidade.  Essa  árvore  sagrada  pode  ser  vista  de  diversas  formas  e 

ângulos, tão diversos quanto à quantidade de seus galhos e folhas: 

2 Na tradição angola, o Inquice Kitembo, kitempo niganga zambi da tradição bakongo, é tido como o senhor da 
nação angola,  ao qual  se  prestam obrigações  importantes:  ''[…] não se iniciam muzenzas  (iaôs,  para os 
iorubás; voduncis, para os jejes), sem que o inquice venha em terra e aponte o dia no qual a(o) filha(o)-de-
santo deverá ser recolhida(o). Tempo usa búzios, porém em menor quantidade que as divindades objeto de 
nosso estudo; e prefere vestir tonalidades de azul e verde. Dança segurando, na mão direita, uma ferramenta 
parecida com uma grelha, também utilizada em seus assentamentos; na outra, segura um objeto cortante, 
como um punhal, espadim ou lança. No assento de Tempo (representado por uma grelha e um pássaro, ambos 
de ferro), é imprescindível que seja colocada, ao pé da árvore, uma bandeira branca de morim, trocada todos 
os anos no dia da festa do inquice. Tempo como bode, galos, conquéns, muita pipoca e uma deliciosa farofa 
feita com a carne dos galos; e não deixa de beber a ''meladinha'', um preparado de muito fundamento, feito 
com aguardente de cana e outros ingredientes. A bebida deve ser preparada pelos homens do terreiro, os 
principais responsáveis pelo trato dos animais que lhes são oferecidos. As mulheres são encarregadas do 
preparo das comidas do inquice.  Tempo é cultuado às  segundas-feiras e sua saudação é Eila-mano, eila 
cumpadi ou Zará, Tempo!'' (MARTINS, C. e MARINHO, R.,2002, p.107).  

3 Também denominada de  Atnmé-Vodum, o vodum que mora na árvore, representa na tradição jêje um dos 
primeiros seres sagrados do mundo, logo, é tido como um primeiro filho dos voduns Mawu e Lissá (apesar 
dessa característica ser  atribuída,  também, ao vodum  Sakpatá).  Loko é tido como um Ji-vodum, vodum 
ligado ao ciclo das chuvas, que possibilitam o desenvolvimento da agricultura e das colheitas, constitui uma 
família que tem como chefe o vodum Sô, esse é filho dos vodum Mawu e Agué, teve como companheira sua 
irmã Agbê, relação da qual nasceu os vodum do fogo, os Sovi, os voduns homens como Heviossô, Gbadê,  
Adjakatá, e os vodum mulheres  Naeté, Aden, Keli, e Averekete, simbolizam, ainda, aspectos da tempestade 
fruto da interação entre o fogo e água; um Ayi-vodum, vodum ligado a riqueza e fertilidade da terra, a duração 
da vida, as doenças, a morte, tem como chefe o vodum Sakpatá, senhor da terra e da varíola. Segundo Cléo 
Martins  e  Roberval  Matinho  em  Iroco:  O  orixá  da  árvore  e  a  árvore  orixá, no  Tambor  de  Minas  do 
Maranhão,  originário  da  tradição  jeje-mina,  Loko  é  considerado  um  vodum  masculino  da  família  de 
Keviossô, cuja principal atividade é a proteção contra os ventos e tempestades. 
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é a árvore que dá sombra, e que protege contra o sol e o calor; árvore que 
produz seiva venenosa e mortal; abrigo de viajantes e cemitério; símbolo de 
resistência cultural; árvore que liga o Orum (céu) com o Aiê (terra); morada 
de deuses, refúgio de foragidos, de desesperados; local de súplicas e orações, 
espaço de celebrações, de partilha de comida, local de transformação e de 
renascimento; lugar de encontro e passagem de mortos; local frequentado 
por  Icú,  a  morte;  árvore  morada  de espíritos  elevados,  casa  de  bruxos e 
feiticeiras, do egbe abicu (sociedade abicu). Os abicus, espíritos de crianças 
marcadas por várias mortes e retornos, reúnem-se no pé de Iroco para brincar 
e chamar as  crianças-abicus vivas. Se essas crianças não fizerem ebó, os 
espíritos  infantis  não lhes  darão tranquilidade até  a  morte,  o  que sempre 
acontece  em  tenra  idade.  Diz  a  tradição  que,  quando  as  crianças-abicu 
nascem, fazem um pacto com os espíritos-abicu de que logo voltarão para o 
orum. Os pai de abicus dão a seus filhos nomes sugestivos, como Ariku (vida 
longa), Omokemi (filho mimado), Omolayó (filho da alegria), para que eles 
se esqueçam do egbé abicu e desejem viver pois,  se um abicu conseguir 
sobreviver e ficar adulto, viverá muitos anos. Não se visita um pé de Iroco 
após às 18:00hs, horário-limite para que se façam oferendas a essa árvore 
orixá: ao escurecer, ela passa a ser local de encontro de feiticeiros e bruxas, 
de espíritos de todos os tipos. (MARTINS, C. e MARINHO, R., 2002, p.43) 

Embora  as  diferenças,  especificidades  e  particularidades  entre  as  divindades  Kitembo 

(Angola), Loko (Jêje), e Iroco (Iorubá), que são geralmente assentados em uma gameleira-

branca (ficus  religiosa),  e  simbolizados  por  uma bandeira  branca hasteada  junta  a  árvore 

sagrada,  e  um Ojá  em seu  tronco,  elas  constituem a  personificação  do  tempo  dentro  da 

comunidade  terreiro.  Kitembo,  Loko  e  Iroco  habitam o  tempo,  num primeiro  momento, 

enquanto uma relação com a morte:  em Kitembo, as raízes simbolizam os ancestrais;  em 

Loko, a duração e passagem da vida e, por fim, a morte; e, em Iroco, o cemitério em tempos 

remotos, morada de abicus, encontro e passagem de mortos, e da própria morte, Icu. A relação 

com o tempo é uma relação da presença frente  à  morte,  entendida enquanto ausência  da 

presença4. 

Essa relação é trazida no mito quando  Olofim diz que a árvore Iroco nunca seria extinta, 

personificando  a  eternidade,  passando  a  ser  a  morada  dos  mortos,  o  abrigo  eterno  dos 

ancestrais.  Iroco  mora  no  tempo  sendo  testemunha  da  eternidade,  mas  também  da 

efemeridade. Sua presença no espaço do terreiro, lembra aos mortais que são seres para a 

morte, e que um dia Icu deverá restituir a terra o que lhe foi tirado. 

4    Ver Ser e Tempo, de Martin Heidegger.
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Os ancestrais habitam o ‘’tempo’’,  a eternidade.  Iroco foi,  em tempos remotos na África, 

cemitério,  onde  os  corpos  dos  mortos  eram  depositados  aos  seus  pés,  sendo  hoje,  nos 

terreiros, local de passagem dos mortos, lugar respeitado e temido.

Kitembo, Loko e Iroco habitam o tempo de formas distintas, seja através das estações do ano 

(Kitembo);  seja envolta dos ciclos das águas, das chuvas (Loko); seja como testemunha da 

eternidade, enquanto elemento de ligação entre terra e céu (Iroco).  Iroco, a árvore sagrada 

dos  iorubás,  simbolizando  a  ligação  entre  o  Orum e  o  Aiê5,  entre  esses  dois  planos  de 

existência, é o pilar do mundo, o eixo da terra, o  axis mundi, o opô-orum aiê, portanto, é a 

própria eternidade, que segundo o mito, teve um de seus galhos fornecidos a Obatalá para 

ajudá-lo  em suas  idas  ao  Aiê,  tornando-se  seu  cajado  e,  portanto,  seu  bastão  sagrado,  o 

Opaxorô,  símbolo  da  divindade  e  de  ligação  entre  os  dois  planos  existenciais.  Tomemos 

emprestados de Iroco a eternidade, e de Loko e Kitembo os ciclos (chuva e estações do ano), 

enquanto figuras conceituais do tempo para problematizá-lo no universo do Candomblé, e, 

principalmente,  as permanências em suas arquiteturas. O eterno,  entretanto, apresenta-se e 

configura-se  enquanto  uma eternidade  cíclica,  um eterno  retorno  ao  mesmo,  num tempo 

sagrado circular, mas, ainda assim, medido, mensurável, calculável, cronológico. Esse tempo 

cronológico  não  é  o  tempo linear  das  religiões  messiânicas  e  escatológicas  (cristianismo, 

islamismo, e judaísmo), mas uma outra ordem cronológica, uma outra lógica de mensuração, 

ela é cíclica, um movimento circular sagrado. 

5 Na concepção iorubá, a existência se desenvolve paralelamente e simultaneamente em duas esferas, em dois 
planos: ''[…] o orum e o aiê. O orum corresponde ao além, ao outro mundo, constitui o espaço sobrenatural 
por  excelência.  São  habitados  pelos  ara-orum.'' (SANTOS,  1998,  p.  56),  habitantes  do  orum,  seres 
sobrenaturais.  Sua concepção é de algo infinito, vasto, distante, abstrato, imenso e intocável fora do ato 
ritual. Constitui o mundo real e verdadeiro, pois é um mundo completo, habitado pelos deuses e ancestrais, 
um plano de existência eterno e inalterado desde a criação, lá se encontram todos os seres em sua plenitude. 
O  orum, na África,  entre os iorubás,  era constituído de nove espaços,  distribuídos de forma superposta. 
Quatro espaços do orum estavam situados acima da terra (ilé); o quinto espaço do  orum coincidia com o 
próprio espaço da terra; os demais quatro espaços do  orum situavam-se abaixo da terra. Os nove espaços 
estavam ligados entre si formando um todo e continham o plano do aiê.  Esta ligação dos nove espaços do 
orum entre si e entre eles e o aiê se dava pelo opô-orum oun aiê (SANTOS, 1998, p. 56), o eixo simbólico do 
mundo, o elemento que unia o plano concreto e o abstrato da existência. No Brasil, esta concepção dos nove 
espaços do orum foi recriada. O orum passou a ser tratado de modo genérico. Existe atualmente, no universo 
afro-brasileiro, a ideia de apenas um único orum, se mantendo, todavia, o opô-orum oun aiê, o elemento de 
ligação entre os dois planos da existência, que podem se atualizar simbolicamente em diversos elementos 
arquitetônicos ou durante os rituais.  O aiê corresponde ao mundo concreto, é o universo físico. É habitado 
pelo ara-aiê (SANTOS, 1998, p. 56), os habitantes do mundo que formam a humanidade e, também, por 
todos os seres vivos da natureza. Constitui uma cópia de tudo o que existe no orum, é o reflexo do orum, é 
um mundo paralelo ao mundo verdadeiro e real (o orum). Corresponde à representação material de cada 
indivíduo, cada pedra, cada árvore, cada animal, cada casa e cidade, cada fruto e grão, cada gota d’água, de 
sua verdade espiritual ou de seu duplo do orum.     
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Os tempos sagrado e  profano, segundo Mirceia  Eliade,  constituem as temporalidades que 

balizam  e  orientam a  existência  do  homem religioso,  do  homem  arcaico  (regidos  pelos 

arquétipos), em sua trajetória de vida. 

Segundo esse autor: ‘’[...] um tempo mítico, quer dizer tempo primordial, não identificável no 

passado histórico,  um tempo original,  no sentido que brotou ‘de repente’,  de que não foi 

precedido  por  um  outro  tempo,  pois  nenhum  tempo  podia  existir  antes  da  aparição  da 

realidade narrada pelo mito’’ (ELIADE, 1992, p. 62).  Ainda, segundo Eliade o tempo sagrado 

é  um tempo  forte,  circular,  cíclico,  ontológico,  reversível,  recuperável,  regenerável,  uma 

espécie de eterno presente místico, um eterno retorno do mesmo. O tempo sagrado torna-se 

uma sucessão de eternidades,  que o homem reintegra periodicamente pela  linguagem dos 

ritos, tornando-se contemporâneo dos deuses no exato momento da criação do universo. E, ao 

revelar a origem, é por excelência o tempo cosmogônico, o instante em que apareceu a mais 

vasta  realidade,  o  mundo.  É por isso que a  cosmogonia,  dentro de sua teoria  do homem 

arcaico serve de modelo exemplar (o arquétipo central), a toda a criação, a toda maneira de 

fazer algo ou alguma coisa. 

O tempo cosmogônico, portanto, serve de modelo exemplar, para todos os tempos sagrados, 

pois, se o tempo sagrado é aquele em que as divindades realizaram os seus feitos, torna-se 

evidente que o maior feito foi à criação do mundo, do cosmo. O tempo é regenerado pelos 

ritos de passagem, através da repetição simbólica da cosmogonia, pois coincide com o início 

dos tempos, o começo, em que o mundo veio pela primeira vez à existência. 

Mircea Eliade conceitua o tempo profano como: ‘’[...] o tempo de duração temporal ordinária 

na qual se inscrevem os atos privados de significado religioso’’ (ELIADE, 1992, p. 59). É o 

tempo que flui,  que não constitui  uma duração reversível,  é o tempo vivido,  atual,  que é 

presente,  pertencente  à  esfera  da  reprodução  da  vida,  da  necessidade  da  sobrevivência 

cotidiana. 

Todavia,  o  tempo  sagrado  e  profano,  no  universo  cultural  do  Candomblé,  não  são  duas 

categorias dicotômicas, polarizadas, antagônicas, binárias; elas coexistem, uma está presente 

na  outra.  Os  tempos  sagrados  podem ocorrer  nos  profanos,  da  mesma  forma  os  tempos 
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profanos podem acontecer nos sagrados: não constituem predicados opostos, mas sim duas 

formas de existência simultâneas, concomitantes, relacionais. Porque no candomblé, o próprio 

corpo no dia-a-dia é sagrado, é o altar dos deuses, onde eles irão se manifestar durante as 

festas,  e  que precisam estar  cuidados,  conservados e  preparados  para  tal,  equilibrando as 

energias, através de tabus alimentares, sexuais, e rituais de purificação. 

No  Candomblé,  o  sagrado  e  o  profano  existem  em  uma  temporalidade  outra,  uma 

temporalidade de outra natureza. Nesse universo não há a noção clássica ocidental de passado, 

presente e futuro, nem a divisão dicotomica e estanque entre tempos sagrado ou profanos, o 

que há são temporalidades6 vividas e experimentadas na imanência.

A arquiteta e urbanista Paola Berenstein Jacques, a partir da obra artística de Hélio Oiticica 

problematiza  a  questão  do  tempo  na  arquitetura  para  o  entendimento  do  movimento  das 

favelas cariocas como instrumento de compreensão de suas estéticas. Ela nos traz o conceito 

de  tempo fragmentário  não linear, que se relaciona com o acaso, o inusitado, o aleatório, o 

ocasional, o efêmero, o temporário, desmedido, não mensurável, heterogêneo, e o incompleto. 

Rompe com a tríade começo-meio-fim, nega as origens enquanto raiz, a casualidade como a 

explicação da relação de causa e efeito, considerando como intensidade o detalhe, o pontual, o 

fragmento. O  tempo fragmentário não é, portanto, linear e escatológico, nem circular num 

movimento  de  eterno  retorno  do  mesmo  (do  igual,  do  idêntico),  mas  antes,  sim,  uma 

temporalidade, o tempo do instante, do momento, do fugaz. Do tempo fragmentário desdobra-

se o seu conceito de tempo diferido, o tempo do movimento espiralado: 

6  Heidegger questiona a mensuração do tempo, afirmando que sua medição só se tornou possível porque foi 
considerado  como  uma  ‘’coisa’’ homegênea.  O  tempo  unidimensional,  um  tempo  representado  por  um 
intervalo de dois monentos pontuais (paramêtros do tempo), constituindo uma linha,  logo, homegêneo, foi 
calculado e quantificado por números, tendo o domínio de sua duração. O tempo, para Heidegger, não pode ser 
mensurável, contado, medido, porque ele não existe enquanto ‘’coisa em si’’, como algo unitário e homogêneo, 
algo demasiadamente abstrato, uma representação. Mas, defende, a temporalidade,  invés do conceito vulgar 
de tempo, mensurável. Temporalidade essa que constitui um fluxo de interligação do antes com o seguinte, que 
se fazem presentes num agora. Entretanto, para Heidegger, a temporalidade não é, apenas, e, absolutamente um 
estando;  ela  não  é,  ela  se  temporaliza  no  ser  da  presença  (existência),  em  uma dada  mundaneidade:  ''O 
fundamento ontológico originário da existencialidade da presença é a temporalidade. [...] Se a temporalidade 
constitui o sentido ontológico originário da presença, onde está em jogo o seu próprio ser, então a cura deve 
precisar de ‘’tempo’’ e, assim, contar com o ‘’tempo’’. A temporalidade da presença constrói a ‘’contagem do 
tempo’’.  O  ‘’tempo’’ nela  experimentado  é  o  aspecto  fenomenal  mais  imediato  da  temporalidade.  [...]  O 
esclarecimento da origem do ‘’tempo’’,  ‘’no qual’’ entes intramundanos vêm ao encontro,  do tempo como 
intratemporalidade,  revela  uma  possibilidade  essencial  de  temporalização  da  temporalidade.  Com  isso, 
prepara-se a compreensão de uma temporalização ainda mais originária da temporalidade. Nela funda-se a 
compreensão de ser constitutiva do ser da presença''. (HEIDEGGER, 2006, p.307)
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A noção do tempo ‘’diferido’’, em compensação, renuncia a essa linearidade 
temporal, a toda essa cronologia possível,  á ordem estabelecida: presente/ 
passado/  futuro.  Esses  diferentes  tempos  se  envolvem mutuamente,  estão 
entrelaçados, dobrados uns nos outros e formam o que podemos chamar de 
templo cíclico com mudanças continuas, ou tempo ‘’espiralado’’, um tempo 
em espiral. É o tempo da repetição sem volta ao mesmo, e sim com volta ao 
outro – ‘’o mesmo indefinidamente alterado’’ – uma volta  a diferença,  o 
tempo da diferença. [...] A noção de fragmento é baseada na temporalidade, 
no tempo fragmentário que está, por sua vez, baseada na repetição diferente, 
cuja imagem é a espiral. Essa figura, diversamente da do círculo, é composta 
por uma repetição que abrange a diferença e que, por isso, não pode ser uma 
simples repetição do mesmo (JACQUES, 2007, p. 50).     

Esse  tempo diferido  – espiralado – de  Paola  Berenstein  Jacques  se  aproxima e  sugere  o 

''tempo de Exu'', nos terreiros de Candomblé, sugere a espiral enquanto a ''imagem do tempo''. 

Exu dos Iorubás é o senhor do instante, do momento, dos acontecimentos, do movimento, do 

fragmento, do ‘’agora’’,  do tempo fugaz que dura o tempo de sua gargalhada, geralmente 

debochada. 

Exu  é  o  princípio  dinâmico  que  viabiliza  o  fluxo  do  axé,  o  princípio  da  existência 

individualizada,  diferenciada,  sem ele nada poderia existir,  ele está e acompanha tudo e a 

todos, constitui o elemento dinâmico por excelência do Candomblé que constitui o sentido de 

crescimento, expansão, comunicação; é o elemento propulsor, de desenvolvimento; elemento 

de transformação, metamorfose; e, de mobilidade, movimento. Um dos diversos símbolos de 

Exu é o Okotó (ver Fig. 01 a 04), que é um caracol na forma de uma concha cônica ossificada 

que cresce com o movimento de um pião, em espiral que vai ao infinito, cresce espiralado, o 

''Tempo Espiralado de Exu: 

Uma análise da imagem Òkòtó com quem Èsù está associado é essencial. Já 
mencionamos o Òkòtó em relação com o significado dinâmico do triângulo e 
do  cone.  O  Òkòtó é  uma  espécie  de  caracol  e  aparece  nos  motivos  das 
esculturas e como emblema entre os que fazem parte do culto de  Èsù. Ele 
consiste em uma concha cônica cuja base é aberta, utilizado como um pião. 
O  Òkòtó representa a história ossificada do desenvolvimento do caracol e 
reflete  a  regra  segundo  a  qual  se  deu  o  processo  de  crescimento;  um 
crescimento constante e proporcional, uma continuidade evolutiva de ritmo 
regular. O Òkòtó simboliza um processo de crescimento. O Òkòtó é o pião 
que apoiado na ponta do cone – rola ‘’espiraladamente’’ abrindo-se a cada 
revolução, mais e mais, até converter-se numa circunferência aberta para o 
infinito. (SANTOS, 1998, p.133).    



                                                                                                                                                 53

Fig.01: Processo de crescimento do Okotó, símbolo de Exu e 
do crescimento espiralado.

Fonte: SANTOS, Joana Elbein. Data: 1998.
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Fig.02: Cone símbolo do crescimento espiralado do pião-
caracol-Okotó, e, de Exu

Fonte: SANTOS, Joana Elbein. Data: 1998.

Fig.03: Processo de crescimento do Caracol.
Fonte: SANTOS, Joana Elbein. Data: 1998.
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Exu dos  Iorubás,  enquanto  o princípio  dinâmico que  viabiliza  o  fluxo de axé imprime à 

arquitetura as suas transformações,  metamorfoses, a sua alteridade,  o seu devir.  Tomemos 

emprestados de Exu, para tratarmos as transformações da Arquitetura, enquanto uma ilação, a 

imagem do tempo em espiral. Conceituamos de Tempo-Okotó o tempo espiralado de Exu, o 

tempo  cuja  ''imagem''  é  uma  espiral  que  vai  ao  infinito,  que  movimenta  e  transforma  a 

arquitetura dos terreiros de candomblé através dos acontecimentos.  

Fig.04: Exu com o penteado em crescimento caracol, ornado com 
uma série de triângulos símbolos do dinamismo da divindade.

Fonte: SANTOS, Joana Elbein. Data: 1998.
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Em outras nações como na tradição Jêje, Legba simboliza o imprevisível, realiza o delicado 

papel de intermediário entre os homens, entre os homens e os vodum, e entre os vodum uns 

com os outros, principalmente, na medida em que, cada vodum possui uma língua própria, 

tornando-se, na realidade, um mediador, aquele que possui o poder de decodificar, traduzir e 

transmitir. Legba7, possui um caráter malicioso, vivo, livre de qualquer restrição e, ainda, é o 

guardião do conjunto do patrimônio divino, foi eleito o responsável em transitar,  cuidar e 

zelar pelos domínios de seus irmãos personificando, portanto, o princípio da mobilidade. Na 

tradição  Angola,  Nikisi  Mpoombo Nzila,  é  amante da  alegria,  das  festas,  do prazer  e  das 

brincadeiras,  da bebida e do sexo, é o senhor dos começos e  dos caminhos,  protetor dos 

templos, intermediário entre os homens e os inquices, que para exercer essa atribuição de 

mensageiro  movimenta-se  entre  deuses  e  mortais.  Exu  (Iorubá),  Legbá (Jêje),  e  Nikisi  

Mpoombo Nzila (Angola), dentre vários aspectos que os aproximam, apesar das diferenças, há 

a característica comum da mobilidade, eles são os senhores do movimento. 

Paola Berenstein Jacques nos trás a noção do espaço-movimento a partir da tese de Bergson 

de que o movimento não é o espaço percorrido, o espaço percorrido habita já o passado, e que 

o movimento presente é o próprio ato de percorrê-lo. Bergson trata o tempo a partir da noção 

de duração. Ele afirma que o passado coexiste com o seu próprio presente, e eles coexistem 

em diversos níveis de contração, logo o próprio presente é somente o mais contraído nível de 

passado. Para Bergson, o passado coexiste com o presente que passa, logo,  o ''tempo não 

passa'', mas sim, dura na memória. O tempo não passa enquanto um mero espaço percorrido 

num dado  movimento,  mas  o  tempo  dura,  o  tempo  mora  e  habita  enquanto  ''tempo  da 

memória''8 que coexiste com o presente que passa. Exu, com seu tempo espiralado, o Tempo-

Okotó, nos terreiros de Candomblé é o construtor do espaço-movimento:

7 Legbá, segundo Honorat  Aguessy,  do  Centro  Nacional  de Pesquisa Científica  de  Paris,  em  seu  artigo: 
AGUESSY, Honorat.  Legbá e a Dinâmica do Panteão Vodun no Daomé.  Salvador:  Afro-Ásia, n.10-11, 
p.28, 1970, afirma que Legbá foi o sétimo filho da relação Mawu-Lissá, e estes dividiram o universo em seis 
domínios, sendo que, cada um deles ficou sob a tutela dos seus seis primeiros filhos,  Legbá não recebeu 
nenhum domínio, todavia, essa foi a sua riqueza, a liberdade de transitar entre todos os domínios de seus 
irmãos. Legbá não está ligado a um domínio determinado, sendo, portanto, dotado de mobilidade.  

8  Para Deleuze, a partir do pensamento de Michel Foucault,  a memória caracteriza-se por uma temporalidade 
de outra ordem, de outra natureza, proveniente da dobra do fora (saberes e poderes), no dentro (subjetivação), 
edificando processos de subjetivação, sejam elas coletivas ou individuais, onde a memória dura coexistindo 
com  o  presente  que  passa,  habitando  as  práticas  sócio-culturais  imanentes  do  dia-a-dia,  na  esfera  da 
reprodução da vida, tanto quanto, em práticas religiosas, transcendentes, regidas por deuses e ancestrais.     
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A possibilidade  de  um espaço-movimento nasce  dessa  tese  ''bergsonista'', 
ligada à existência de espaços que estão em movimento, em transformações 
contínuas, em eternos deslocamentos, em suma, espaços em fuga. O espaço-
movimento não seria mais ligado somente ao próprio espaço físico,  mas, 
sobretudo, ao movimento do percurso, à experiência de percorrê-lo, o que é 
da ordem do vivido e, simultaneamente, ao movimento do próprio espaço em 
transformação,  o  que  é  da  ordem  do  vivo.  Diante  disso,  só  podemos 
considerar  a  favela  um  espaço-movimento.  O  espaço-movimento  é 
diretamente ligado a seus atores (sujeitos da ação), que são tanto aqueles que 
percorrem esses  espaços quanto aqueles que os constroem e os transformam 
continuamente. ( JACQUES, 2007, p. 149).     

Todavia, Iroco se faz presente a olhar os movimentos empreendidos por Exu, e ao  fornecer 

um de seus galhos a Obatalá para lhe servir de cajado, de bastão, transformando-o em seu 

Opaxorô -  testemunho da eternidade -  lembra-nos que no espaço-movimento há algo que 

permanece: o axé - o processo dinâmico do axé. É o fluxo de axé que imprime movimento ao 

espaço,  que  dinamiza  o  espaço-movimento  e  impulsiona  o  tempo  espiralado.  Assim,  as 

transformações  são  fundamentais  para  a  permanência  do  axé.  A relação  transformação-

permanência  no Candomblé constrói  uma lógica de outra  natureza,  uma racionalidade  de 

outra  ordem,  onde  a  tradição  através  do  dinamismo  do  axé,  só  permanece  através  das 

mudanças, das transformações. 

Em resposta a esse sistema cultural as arquiteturas dos Terreiros de Candomblé transformam-

se  em  espaços-movimento,  com  o  propósito  de  conservar  o  sistema  dinâmico  do  axé. 

Transformam-se para permanecer, para conservar uma maneira de estar no mundo, à tradição 

de grupos sócio-culturais, o povo-de-santo do Candomblé, no seio da sociedade mais ampla, 

que têm no sistema dinâmico do axé o sentido da sua existência.  

O tempo diferido, o tempo espiralado, o  Tempo-Okotó  de Exu que imprime na imanência a 

repetição sem volta ao mesmo, porque ao retornar de forma cíclica através da espiral sempre 

volta ao diferente, ''o mesmo indefinidamente alterado'', possui em seu movimento ao infinito 

algo que permanece que sempre é o ''mesmo'', sempre ''igual'', imutável, eterno: o axé que 

imprime o movimento a espiral. O fluxo de axé é a própria linha da espiral, seu movimento, é 

o  sistema  dinâmico  do  axé  que  a  constitui.  O  axé é  o  elemento  fundamental,  central  e 

dinâmico do Candomblé,  é  o  elemento  imaterial  que  permeia  todos  os  seres  e  coisas  do 

mundo.  Segundo Pierre Verger, ‘’[...] àse é poder em estado de energia pura [...]’’ (VERGER, 

2002, p. 18). Também assim o axé é definido e conceituado por Roger Bastide:
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É sabido que axé designa em nagô a força invisível, a força mágico-sagrada 
de toda divindade, de todo o ser animado, de todas as coisas. No Brasil, o 
termo conservou-se para designar algo diferente, mas que têm em comum 
com os outros significados o fato de se tratar de um depositário de força 
sagrada: significa em primeiro lugar os alimentos oferecidos às divindades, 
em seguida as ervas colhidas para o banho das filhas iniciadas e também 
para curar doenças, finalmente, o fundamento místico do Candomblé [...]. 
Eis por que, como vimos, é por meio do banho de sangue que se estabelece, 
no mundo africano da Bahia, todas as relações entre os objetos, os seres 
humanos e os Orixás, fazem-se todas as participações, todas as mudanças de 
força. (BASTIDE, 2001, p. 77).

E, por fim, Juana Santos conceitua o axé da seguinte maneira:

O àsé é contido nas substâncias essenciais de cada um dos seres, animados 
ou não, simples ou complexos, que compõem o mundo [...]  O  àsé é um 
poder de realização, transmitido através de uma combinação particular, que 
contém representações materiais e simbólicas do branco, do vermelho e do 
preto,  do  àiye e  do  òrun  [...]  trata-se  de  um  poder  que  se  recebe,  se 
compartilha e se distribui através da prática ritual, da experiência mística 
iniciática durante a qual  certos elementos simbólicos servem de veículos 
(SANTOS, 1986,  p. 41).

Logo, o axé é a energia em fluxo que possibilita a existência em movimento, que permite a 

realização, acontecimentos. É através dele que se dá a relação entre o Orum bem como todos 

os ara-orum (habitantes do orum), e o Aiê, e os ara-aiê (habitantes do aiê), por intermédio de 

Exu, o mensageiro das divindades. O axé não é algo homogêneo, varia de acordo com as 

entidades sobrenaturais (Orixá, Vodum, Inquice, Egum, Cabloco, etc...), ou seja, os elementos 

simbólicos (continentes e conteúdos dos assentos), que servem para o assento9 de Oxalá em 

seu santuário (peji), não são os mesmos que existem num assento de Xangô, Nanã, Oxum, 

Omolu, Iemanjá, etc...

9   Os assentos são objetos em que o axé das divindades (Orixá) e entidades sobrenaturais (Egum) é fixado, e os 
caracterizam. Podem ser vasos, pedras, emblemas, ferramentas e árvores, depositados em seus respectivos 
altares, pepelês, sempre permeados de valores simbólicos emanados dos diversos mitos pertencentes a cada 
divindade.  Cada assento  é  formado por um continente e  um conteúdo,  são três  os  materiais  que  podem 
compor os continentes: 1 - vasilhas de porcelana ou louças podendo ser sopeiras, bacias ou pratos brancos 
para os Orixá vinculados à criação do mundo e de tudo o que há sobre ele ou decorados com temas e cores 
específicas para as demais divindades; 2 – vasilhas de cerâmica ou de barro em sua cor natural podendo ser 
quartinhas, potes, pratos, panelas, e alguidares; 3 – vasilhas de madeira ao natural geralmente gamelas. Tanto 
o continente quanto o conteúdo são específicos para cada entidade e divindade, caracterizando o seu axé, 
tendo como elemento comum o otá, que é uma pedra de característica particular, é o centro e núcleo do 
assento onde se derramará o sangue dos animais sacrificados durante os rituais. O otá está envolvido por uma 
combinação  de  elementos  de  origem  animal,  vegetal  e  mineral  que  compõem  o  axé  desta  ou  daquela 
divindade.
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Cada  entidade  sobrenatural  possui  veículos  de  alimentação  do  seu  axé  através  de  ervas, 

sacrifícios de animais a eles consagrados, de suas comidas específicas, vinculados a rituais 

determinados com dimensões mitológicas e simbólicas, que mantêm um conteúdo, uma razão 

de ser.  A força,  tipo e  qualidade do  axé  variam de entidade conforme a combinação dos 

elementos que o constitui, pois cada um destes elementos (presentes no meio animal, vegetal 

e  mineral),  é  portador  de  um  tipo  de  energia  e,  combinados,  permitem  um  dado 

acontecimento. O axé plantado no terreiro de Candomblé é distribuído em seus espaços, nos 

elementos naturais, construídos, nas coisas e objetos, e em todos os membros do terreiro, 

criando-se uma corrente de axé. 

O axé da casa é plantado, alimentado, potencializado, desenvolvido, transmitido, distribuído 

e, como toda energia, pode aumentar ou diminuir se não for restituída por seus membros e 

pelo rigor dos rituais e obrigações. No terreiro, todos os seus elementos sagrados e seus filhos 

devem receber e conter  axé guardá-lo, acumulá-lo e potencializá-lo, aumentando o  axé da 

casa como um todo, numa relação mútua entre o  axé da  casa e o  axé dos  iniciados.  Esta 

alimentação  contínua  é  o  que  permite  a  transformação-permanência,  a  continuidade  da 

tradição pelo funcionamento do sistema e acontece pelo conjunto das realizações dos diversos 

rituais10 (iniciação, bori, barcos de iaôs, ossés, padê, xirês, axexês, etc...), com os sacrifícios 

de animais votivos (matanças), as oferendas das comidas e bebidas sagradas as divindades, 

aos  ancestrais,  e  entidades  diversas  (cablocos),  em  seus  respectivos  assentos;  das  festas 

públicas; o cuidado com a natureza, as plantas, lagos e riachos sagrados; do cumprimento das 

obrigações, dos resguardos alimentares, sexuais, e limpeza dos corpos; das condutas dos seus 

membros;  da  transmissão  das  músicas,  cânticos  em  línguas  africanas,  e  as  danças;  da 

transmissão oral do conhecimento, etc..., ou seja, de tudo que está  relacionado e conectado 

com o recebimento, alimentação, contenção, potencialização, desenvolvimento, distribuição e 

compartilhamento do axé,  ao processo dinâmico do axé,  de energia vital que possibilita a 

presença no mundo, no Aiê. 

10  O ritual ainda entrelaça o mundo religioso com o mundo vivido, fundindo-os: ‘’É no ritual – isto é, no 
comportamento  consagrado  -  que  se  origina,  de  alguma  forma,  essa  convicção  de  que  as  concepções 
religiosas  são  verídicas  e  de  que  as  diretivas  religiosas  são  corretas.  É  em  alguma  espécie  de  forma 
cerimonial – ainda que essa forma nada mais seja que a recitação de um mito, a consulta a um oráculo ou a 
decoração de um túmulo – que as disposições e motivações induzidas pelos símbolos sagrados nos homens e 
as concepções gerais da ordem da existência que eles formulam para os homens se encontram e se esforçam 
umas às outras. Num ritual, o mundo vivido e o mundo imaginado fundem-se sob a mediação de um único 
conjunto  de  formas  simbólicas,  tornando-se  um  mundo  único  e  produzindo  aquela  transformação 
idiossincrática no sentido de realidade [...]’’ (GEERTZ, 1978, p. 128). 
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É o axé que permite aos objetos funcionar e adquirir todo o seu pleno significado num dado 

lugar. Lugar que existe através de seu caráter simbólico11 relacionado ao axé. O dinamismo do 

axé,  no  tempo espiralado,  constrói  lugares  que  possibilita  o  habitar  dos   mortais,  deuses 

(Orixá, Vodum, Inquice), ancestrais, das entidades (Cablocos, Boiadeiros, Marujos), o Orum e 

o Aiê em uma dada instância e circunstância, numa quadratura singular, não constituindo em 

meras coisas, de amontoados de casas dispersas no mato, mas sim, se trata de edificar um 

habitar, um lugar. 

Os terreiros de Candomblé sob o tempo espiralado,  o  Tempo-Okotó são construídas a partir 

dos  acontecimentos,  o  que  nos  leva  a  uma  construção  aberta,  uma  arquitetura  feita  sem 

arquitetos  profissionais.  Sem projeto  global,  ou  seja,  sem um fim  pré-determinado,  pré-

definido, onde o tempo é mensurado por uma meta a ser atingida num prazo, num intervalo de 

tempo determinado, a arquitetura torna-se uma construção coletiva no tempo, sem fim, como 

no  movimento  do  Okotó  que  cresce  espiraladamente  ao  infinito.  Não  tendo  um  projeto 

totalizante, mas sim acontecimentos, constituídas por desejos humanos e divinos, a arquitetura 

deixa de ser  em sua materialidade uma ‘’coisa’’estática,  durável,  pensada para resistir  ao 

tempo,  e passa a  ser  processo,  com constantes  metamorfoses,  transformações,  devir,  pura 

alteridade e  movimento.  O arquiteto  ''espacializa  o tempo'',  a  egbé (comunidade terreiro), 

''temporaliza o espaço'', ou seja, uma dada espacialidade e arquitetura transformam-se pelo 

uso dado pelas atividades, ritos, festas e dimensões simbólicas.

Essa temporalidade outra dos Terreiros de Candomblé cria uma arquitetura inacabada, aberta, 

temporária,  precária,  perecível.  Todavia,  temporalidade  e  alteridade  guiadas  pelo  sistema 

dinâmico  do  axé.  As  arquiteturas  dos  Terreiros  de  Candomblé  são  construídas  de  forma 

coletiva, em um sistema de cooperação e ajuda mútua dos filhos-de-santo do terreiro. Alguns 

terreiros do recôncavo foram feitos inicialmente, de forma provisória e precária, tendo como 

material principal a palha, utilizado tanto nas coberturas quanto nos fechamentos laterais, com 

seu piso em chão batido. Em seguida, os terreiros foram moldados, ''esculpidos'' pelas mãos 

dos mortais, que retiraram do lugar onde está instalado o terreiro a terra necessária para fazer 

o barro do adobe e/ou a taipa-de-mão, a cerâmica da telha, e pisos cimentados. 

11  Para Clifford Geertz, símbolo é: ‘’qualquer objeto, ato, acontecimento, qualidade ou relação que serve como 
vínculo a uma concepção – a concepção é o ‘’significado’’ do símbolo’’. (GEERTZ, 1978, p. 105).
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Retiram ainda da mata do lugar a madeira, especial, resistente, com que podem fazer a trama 

de madeira para receber o barro da taipa e, ainda, a madeira agreste com que se fazem as 

portas, janelas e o madeiramento da cobertura.  E, recentemente, estão sendo construídos e 

restaurados12 com   materiais  industrializados:  blocos  cerâmicos,  blocos  cozidos,  telhas 

industrializadas de cerâmica, fibro-cimento e metálicas, revestimentos com tintas plásticas e 

pisos  cerâmicos.  Apresentam  ao  longo  de  sua  trajetória  existencial  espacialidades,  e, 

sobretudo, materialidades diversas impressas pelo tempo espiralado. Entretanto, é o mesmo 

templo, porque o axé do terreiro é o mesmo, permanece em eterno movimento, em fluxo, 

transformando a arquitetura para que ele possa permanecer.   

No  Candomblé  a  natureza  é  sacralizada,  não  é  apenas  algo  natural,  ou  uma  paisagem 

pictórica13. Mas sim, uma construção e habitat dos deuses, uma natureza ‘’encantada’’, onde o 

sagrado,  através  do  fluxo  de  axé  alimentado pelos  rituais  está  presente  em determinados 

lugares: em pedras, fontes, riachos, matas, e árvores. A natureza torna-se uma hierofania, com 

diversas manifestações e erupções do sagrado no mundo. Essa arquitetura  em movimento 

feitas pelos mortais guiados pelo sistema dinâmico do fluxo de axé, torna-se ela própria parte 

integrante dessa natureza divinizada. Não há, portanto, uma arquitetura do homem enquanto 

um artifício,  artificial,  criado  pelo  homem como  algo  em contraposição  a  natureza,  um 

domínio do homem sobre a natureza. 

12 Entendemos o restauro nesse universo cultural como sendo as medidas necessárias para a conservação do axé 
e do seu sistema dinâmico que podem ser as mais diversas, vinculadas as suas práticas culturais e simbólicas, 
tais como: plantar plantas sagradas e ervas medicinais; plantar mudas de árvores sagradas; conservação de 
uma fonte; ensinamento aos mais jovens das danças, músicas, cânticos; o ensinamento da fabricação dos 
utensílios e ferramentas sagradas; construção de casas de santos para abrigar as divindades, ou, a edificação 
de uma cozinha sagrada, um roncó, etc..., ou seja, qualquer medida que alimente, potencialize, desenvolva o 
axé e conserve o seu sistema dinâmico.

13 Paul Claval defende que os países que começaram a praticar a pintura de paisagens foram à China a partir do 
século IV e os Países Baixos, no Ocidente, com a pintura flamenga no século XV, originando as civilizações 
paisagísticas:‘’O Termo paisagem aparentemente não tem mistério. Surgiu no século XV, nos Países Baixos, 
sob  a  forma  de  landskip.  Aplica-se  aos  quadros  que  apresentam  um  pedaço  da  natureza,  tal  como  a 
percebemos a partir de um enquadramento – uma janela, por exemplo. Os personagens têm aí um papel 
apenas secundário. A moldura que circunda o quadro substitui, na representação, a janela através da qual se 
efetua a observação’’. (CLAVAL, 2004, p.14). A janela é a moldura que enquadrava a região, a pátria, o lugar 
de nascença, ou seja, o pays,  de onde deriva o termo paysage: ‘’vista de um conjunto de uma extensão do 
pays.’’ (CLAVAL, 2004, p.14). A janela criou o ‘’olhar paisagístico’’ que já no seu nascedouro produziu a 
dessacralização do solo ancestral do  pays, solo sagrado dado por Deus e guardião dos restos mortais dos 
ancestrais, retirando da cena o caráter religioso da natureza, que ao profaná-lo, transforma-o em paisagem 
autônoma,  esvazia  o  ‘’olhar  sagrado’’:‘’A análise  antropológica  das  relações  com  a  paisagem  implica, 
portanto, uma reflexão sobre as formas de visão englobante que caracterizariam o mundo ainda encantado das 
religiões tradicionais, onde o sagrado estava em todos os lugares, e sobre as relações entre o desencantamento 
do mundo e a estetização da visão da natureza.’’ (CLAVAL, 2004, p.14).
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Pelo contrário, a arquitetura do terreiro torna-se uma continuidade, uma extensão da natureza 

sacralizada,  uma  continuidade  da  morada  dos  deuses  e  ancestrais,  integrando-se  e 

potencializando o sistema dinâmico do fluxo de axé. 

Essas arquiteturas edificam lugares próprios,  entendidos enquanto o habitar  da quadratura 

(Orum,  Aiê,  filhos-de-santo  e  Orixá),  permeados  de  elementos  simbólicos  particulares 

alimentados  pelo fluxo de axé.  Lugares  que mudam, transformam-se constantemente para 

permanecer. 

Lugares  que  permanecem porque  possui,  em suas  constituição,  a  combinação simultânea, 

concomitante, relacional de três valores atribuídos pelo povo-de-santo de Cachoeira e São 

Félix: o valor de culto; o valor de ancestralidade; e, o valor de parentesco. Esses três valores 

são indissociáveis a alimentação, potencialização, desenvolvimento e compartilhamento do 

axé, ou seja, a conservação do sistema dinâmico do axé.      

Juana Elbein Santos nos trás a observação de que uma vez plantado o axé do templo, ele se 

expande, cresce, e se distribui entre os três elementos fundamentais do sistema nagô14 ligados 

ao axé do terreiro: o axé dos assentos dos Orixá; o axé dos filhos-de-santo; e, o axé dos 

assentos dos ancestrais. E, por sua vez, a alimentação do axé desses três elementos do sistema 

dinâmico através das atividades rituais fortalece o axé do templo, assim eles caracterizam-se:

a) o àse de cada òrìsà plantados nos peji dos ilé-òrìsà, realimentado através 
das oferendas e da ação ritual, transmitido a seus olórisà por intermédio da 
iniciação e ativado pela conduta individual e ritual; b) o àse de cada membro 
do ''terreiro'' que soma ao de seu òrìsà  recebido no decorrer da iniciação, o 
de seu destino individual, o àse que ele acumulará em seu interior, o  inú e 
que ele revitalizará particularmente através dos ritos do Bori – ''dar comida a 
cabeça''  –  aos  quais  se  adicional  ainda  o  àse  herdado  de  seus  próprios 
ancestrais; c) o  àse  dos antepassados do ''terreiro'', de seus mortos ilustres, 
cujo  poder  é  acumulado e  mantido ritualmente  nos  ''assentos''  do  ilé-ibo 
(SANTOS, 1986,  p. 40).

14 O sistema dinâmico nagô é aqui utilizado tomando o cuidado de aplicá-lo em terreiros de nações do universo 
cultural iorubá, ou que dele tenham forte interface, relação, presença, influência e/ou sejam constituídos, no 
caso as nações Ketu e Nagô (de Cachoeira e São Félix), em suas variantes, a saber, o Nagô-Vodum, Nagô-
Tedô, e Nagô-Ixejá, não aplicando-o ou transferindo-o, portanto, aos terreiros de outras nações como Jêje, 
Angola, Congo, Cabloco, ou até mesmo a Umbanda, etc..., que precisam ser tratados em seus respectivos 
sistemas culturais, em suas dinâmicas próprias, específicas e particulares.
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Esses três elementos ao potencializarem-se interagem e fortalecem o axé do templo. Esses três 

elementos que compõem e alimentam o axé da casa desdobram-se em valores que regem os 

lugares sagrados nos quais esses axés habitam: deuses, ancestrais e mortais. Nos deuses o axé 

presente  nos  assentos  dos  Orixá relaciona-se com o valor  de culto.  Nos ancestrais  o  axé 

presente nos assentos dos Egum15, no Ilê-Ibô-Aku, vincula-se com o valor de ancestralidade. 

Nos mortais o axé presente no orí (cabeça), dos filhos-de-santo conecta-se com o valor de 

parentesco.  Todos  unidos,  axés  e  valores  correspondentes,  compondo  uma  relação 

indissociável cujo movimento circular fortalecem o axé do terreiro.

O  valor  de  culto,  em  Walter  Benjamin  (1936),  em  A  Obra  de  Arte  na  Era  de  sua  

Reprodutibilidade  Técnica16,  está  vinculado  a  sua  noção  de  aura17 que  possui  como 

característica espacial à distância da obra de arte. Distância essa que têm como substrato a 

autenticidade da obra, concebida como o aqui e o agora da obra de arte, do original,  sua 

existência  única no lugar  onde  ela  se  encontra,  constituindo o sentido de tudo o que foi 

transmitido pela tradição. Para Walter Benjamin a forma mais antiga de inserção da obra de 

arte no contexto da tradição se exprime no culto religioso, sendo que, ela nunca se separa 

completamente de sua função ritual, a obra de arte sempre tem um valor teológico e sagrado, 

mesmo nas formas mais profanas de culto do belo. O valor de culto, como se coloca, quase 

obriga a manter secretas as obras de artes. A arquitetura de terra dos terreiros de Cachoeira e 

São Félix compõem como receptáculos e invólucros os lugares sagrados por excelência desses 

templos (os quartos de santos, o Ilê Orixá, Ilê Egum, Camarinhas, Roncos, Sabajis, etc...), 

mantendo distante e velado os assentos das divindades. Suas paredes de taipa, adobe ou de 

bloco constituem uma mera casca dos lugares sagrados onde se dá o fluxo de axé18. 

15 Nas comunidades terreiros de Cachoeira e São Félix, em linhas gerais, o Egum (morto), é algo que deve ser 
afastado, algo que faz mal, deve ser mantido à distância, embora, os ancestrais fundadores dos templos afro-
brasileiros da cidade sejam reverenciados, respeitados, cultuados e amados, ''divinizando-se'' após a morte, 
imprimindo a comunidade terreiro um teor de prestígio, diferenciando-a.

16 BENJAMIN, Walter.  A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. São Paulo: Brasiliense, 
1996.

17  Walter Benjamin define aura como: ’’[...] uma figura singular, composta de elementos espaciais e temporais, 
a aparição única de uma coisa distante, por mais perto que ela esteja’’. (BENJAMIN, 1996, p.171). A aura 
contida nas obras de arte clássicas deriva historicamente da tradição religiosa, dividindo com o objeto de 
culto as características de ser única, irreprodutível, autêntica e intocável. A obra de arte se inscreve e pertence 
a uma das noções centrais em Walter Benjamin, a esfera da experiência, definida como aquelas impressões 
que o psiquismo acumula na memória, no inconsciente, de forma paulatina ao longo do tempo através da 
tradição, às excitações que nunca se tornam consciente.  

18  Nos Roncos e Sabajis dos terreiros do recôncavo, normalmente de terra e chão batido, são dispostos Mariô 
nas paredes, a meia altura, e logo abaixo desses estão presentes resquícios de sacrifícios e oferendas.
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Os  Orixá, Vodum e Inquice -  energia em estado puro e concentrado da natureza -, que são 

fixados em vasos, emblemas, ferramentas, pedras e árvores, que estão distribuídos em seus 

assentos na mata sagrada ou em templos com seus respectivos pepelês (altares), onde o seu 

axé é renovado através de seus alimentos, água e suas ervas, do sangue dos animais a eles 

consagrados, oferendas, e no cumprimento das obrigações de seus filhos constituem algo que 

é único, autêntico, irreprodutível, inacessível e intocável. Tem nesses invólucros de terra sua 

existência única no lugar onde se encontra. Eles têm nesse espaço sagrado por excelência o 

seu valor de culto e seu valor de uso, tem aí a sua aura, o seu axé.

 

O Terreiro de Candomblé é um bastião da esfera da experiência afro-brasileira, formando-se a 

partir das marcas e impressões oriundas dos rituais  cíclicos,  das músicas, das danças, das 

comidas, dos mitos, lendas, histórias, símbolos, conhecimento e visão do mundo e do cosmos 

que são transmitidos oralmente, de geração em geração numa temporalidade espiralada, que o 

psiquismo lança na memória, formando e alimentando a tradição. Os Orixá em seus pepelês 

dentro de invólucros (os pejis em arquiteturas de terra), são objetos culturais, cuja excelência 

se dá por sua qualidade e capacidade de suportar o processo vital do tempo, durar perante Iku, 

a morte, mesmo, e, principalmente, transformando-se.  O sistema dinâmico do fluxo de axé se 

faz presenta no valor de culto, alimentando-o.

O valor de ancestralidade, no universo do Candomblé, nos é trazido de forma mais ampla por 

Júlio Braga (1995), em Ancestralidade Afro-brasileira: O Culto de Babá Egum de Ponta de 

Areia19, ao se debruçar sobre o culto de Babá Egum, dos mortos ilustres da comunidade e de 

africanos,  em  Ponta  de  Areia,  na  Ilha  de  Itaparica,  compreendendo  o  papel  central  da 

ancestralidade na organização social dessa comunidade afro-brasileira. 

Júlio  Braga  estuda  como  a  noção  de  ancestralidade  gera  normas  comportamentais  e 

disciplinadoras dentro do terreiro, dando coesão a comunidade pelas relações de cooperação e 

ajuda mútua oriunda do respeito às orientações dos ancestrais. E, sobretudo, a regência dos 

ancestrais  na  esfera  do  cotidiano  dos  membros  da  comunidade  nos  espaços  públicos  e 

privados  na  cidade,  tratando  até  os  pormenores  da  organização  doméstica  em função  da 

ancestralidade:

19 BRAGA, Júlio  Santana.  Ancestralidade Afro-Brasileira:  O culto de Babá Egum de Ponta de Areia. 
Salvador: Ed. EDUFBA, 1995. 
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A motivação maior na elaboração desse trabalho está diretamente ligada à 
tentativa de estudar uma comunidade onde o culto à ancestralidade – o culto 
de babá egum – desempenha papel primordial na constituição do cotidiano 
das  pessoas  que  ali  vivem,  especialmente  dos  descendentes  de  Eduardo 
Daniel de Paula, fundador do culto, e que constituem parcela importante da 
população permanente de Ponta de Areia. O estudo da organização social do 
culto de egum constitui preocupação complementar em nossa investigação, 
embora dela não se ausente, na medida em que buscamos compreender sua 
força  geradora  de  normas  comportamentais  no  contexto  da  comunidade 
profana e sua ação disciplinadora até mesmo nos aspectos mais privados dos 
grupos domésticos. (BRAGA, 1995, p.21).        

A arquitetura conserva não só o templo, mas também a memória do ancestral fundador da 

casa através da conservação da maneira de fazer, dos ensinamentos, dos gostos estéticos, dos 

desejos e vontades, dos lugares edificados pelo ancestral, e do amor, respeito e humildade 

perante os Orixá, Inquice, Vodum, e Cablocos. Lugares que conservam a tradição legada pelo 

fundador do templo através do respeito e amor da comunidade terreiro pelo seu ancestral 

coletivo. Os Pais e Mães-de-santo que fundaram os terreiros de Cachoeira e São Félix tornam-

se ''divinos'', ''divinizam-se'' após a morte, passando a ser um protetor, zelador e guia coletivo 

de  toda  a  comunidade  terreiro.  Presente  nos  momentos  das  festas,  nas  mazelas  da  vida 

cotidiana da comunidade, e no dia-a-dia das condutas dos filhos-de-santo, mesmo de outras 

gerações. Eles tornam-se os pais e mães espirituais das comunidades terreiros, mesmo não se 

manifestando como nos cultos realizados nos Terreiros de Egum. Todavia, estão presentes na 

memória e conduta da comunidade, mesmo estando ausentes nas manifestações religiosas. 

Uma presença que se dá na ausência. 

Ao se conservar os lugares sagrados criados pelos fundadores do templo; ao se manter  as 

construções caiadas nas cores do Orixá patrono da casa da forma deixada e desejada pelo 

ancestral; ao zelar pelo telhado com as telhas moldadas nas ‘’coxas’’ apoiadas em ripas e 

caibros roliças de galhos de árvores, decoradas com bandeirolas coloridas, tiras de tecidos ou 

panos nas cores dos regentes da casa da mesma maneira que faziam os lideres religiosos 

fundadores do terreiro, ao cuidar do piso em chão batido, cimentado ou cerâmico, com seus 

bancos de madeira agreste, e suas portas e janelas aparelhadas, no gosto dos ancestrais, se 

mantém a memória do ancestral coletivo da comunidade, o fundador, se mantêm a tradição. 



                                                                                                                                                 66

Não se quer meramente conservar uma estética, uma imagem, uma expressão arquitetônica 

determinada, o que se conserva, o que permanece, é a tradição que se encontra resguardada e 

velada no cuidado com a memória do ancestral, do pai ou mãe-de-santo fundador do terreiro. 

Porque, para eles assim foi feito pelo ancestral, ali, naquela arquitetura, está condensado o seu 

esforço, o seu sacrifício, a sua luta, a sua resistência, sua caridade, desejos e gostos; é o lócus 

da história de vida deles que se confunde com a história da própria comunidade. 

A memória  do  ancestral  divino,  vigia  da  tradição,  que  tinha  o  ‘’candomblé  na  unha’’, 

conhecedor de muitos segredos, feitiços e remédios funde-se com os lugares da arquitetura. O 

templo e o ancestral tornam-se um só. Muitas vezes o povo-de-santo do recôncavo se refere 

aos terreiros da região não pelo nome do templo, mas sim pelo nome de seu fundador: Casa 

de Zé do Vapor; Casa de Mãe Judith; Casa de Dona Perina; Casa de Mãe Lira; Terreiro de 

Mãe Filhinha; Terreiro de Mãe Pórfira, a Mãe Aleijadinha; Casa de Zé do Brechó; Terreiro de 

Anacleto da Natividade; Casa de Nezinho; Casa de Sinhá Aguida; Casa de Tia Malaqué de 

Xangô; Casa de Pai Canuto; Casa de Tio Fadô; Casa de Dona Julia; Terreiro de Gaiaku Luisa; 

Casa de Mãe Baratinha; Terreiro de Paulina de Azansú; Casa de Mãe Nilta; etc.... 

Quando o povo-de-santo usa a expressão casa de: Perina, Mãe Judith, Zé do Vapor, etc..., não 

se quer estabelecer uma posse, uma propriedade, mas uma herança ancestral, uma linhagem 

sagrada da comunidade, cujos feitos, saberes e rigores do fundador são projetados para toda a 

comunidade terreiro. A conservação da tradição deixada pelo fundador do templo através do 

cuidado  com  a  sua  memória  imprime  uma  distinção,  uma  diferenciação  a  comunidade 

terreiro.  Essa  relação  passa  a  ser  um elemento  diferenciador  dos  membros  de  uma dada 

comunidade terreiro em Cachoeira e São Félix,  algo que os singulariza perante os outros, 

estabelecendo  as  disputas,  jogos,  e  as  hierarquias  não  só  dentro  dos  terreiros,  mas,  e, 

principalmente,  na  esfera  pública  do  cotidiano,  no  dia-a-dia  da  sociedade  do  Candomblé 

cachoeirano. Imprime em cada membro da comunidade um teor de prestígio.  Nada pode ser 

‘’mudado’’, tudo deve ficar e permanecer tal como antigamente, ‘’manter como era’’, quando 

a ‘’mãe’’, ou o ‘’pai’’ era vivo, são expressões correntes entre o povo-de-santo de Cachoeira e 

São Félix. Entretanto, não se quer algo estático, congelado no tempo, o povo-de-santo não 

quer  museificar  o  templo,  pelo  contrário,  o  terreiro  é  vivo,  pulsante,  vibrante,  uma 

metamorfose, lócus da transformação. 
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Mas, o que a comunidade terreiro conserva não é matéria (as coisas em si – a parede de 

adobe, taipa, o piso, o telhado, etc...), a forma, as espacialidades dos terreiros, as construções 

do templo, que muda a todo instante, na temporalidade espiralada. 

O que eles conservam é a tradição da casa através da conservação da memória do ancestral 

fundador do terreiro que, por sua vez, possibilita um teor de prestígio a uma dada comunidade 

terreiro. A memória do ancestral conserva-se ao se alimentar periodicamente o axé do seu 

assento no Ilê Egum (Ilê Ibó Aku), através dos rituais do ossé (limpeza dos assentos), axexê 

(de sete, quatorze e vinte um anos), e com as oferendas anuais de animais votivos e comidas. 

O sistema dinâmico do fluxo de axé se faz presente no valor de ancestralidade, que mantém 

vivo a presença do morto ilustre da comunidade a guiar os passos dos vivos no aiê.

O  valor  de  parentesco  aparece  enquanto  processo.  É  Claude  Lévi-Strauss  (1949),  em  As 

Estruturas Elementares do Parentesco20 que nos coloca a questão do parentesco a partir dos 

seus estudos sobre as casas da Europa durante a Idade Média. Ele irá transformar a casa, e a 

arquitetura, no campo da antropologia, em uma categoria analítica sócio-cultural fundamental 

dos estudos das relações do parentesco, indo além das noções de clã, linhagem de sangue, 

família real, aliança e descendência unilinear e bilinear. Ele retira a arquitetura, a ‘’casa’’, de 

um patamar inferir, de um mero cenário, de mero sustentáculo da família, do nome da família, 

para  o  grau  de  elemento  central  nos  estudos  das  relações  de  parentesco  nas  sociedades 

complexas. Ele vai além da oposição de aliança-filiação, sugerindo a casa, como meio, com o 

objetivo de compreender as relações de parentesco e a construção da família. 

Nesse sentido, Lévi-Strauss irá trabalhar a casa enquanto um símbolo dos laços sociais numa 

forma material, como uma instituição social. Onde as realidades sócio-culturais, os contextos 

sócio-históricos constituem as casas, e são num sentido inverso, constituídas pelas próprias 

casas.  Lévi-Strauss  defende  que os  processos  de construções  das  casas,  tal  como as  suas 

espacialidades e expressões arquitetônicas que as diferenciam, não devem e não podem ser 

trabalhados dissociados dos grupos e comunidades culturais que as constroem e as habitam, e, 

num sentido contrário,  as  casas  tecem,  compõem,  constituem os  contextos  sócio-culturais 

dessas comunidades. Estabelece-se, logo, uma relação umbilicar.      

20 LÉVI-STRAUSS, Claude. As Estruturas Elementares do Parentesco. Petrópolis: Vozes, 1982. 
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É no ato e ação de se juntar, de se agrupar, de se unir em prol da conservação do Terreiro de 

Candomblé, do templo, da casa dos deuses e, por conseguinte e extensão, nas construções 

domésticas dos membros do culto dentro do terreiro e na cidade,  fora do ciclo das festas 

sagradas e das obrigações, que a arquitetura produz a coesão da comunidade terreiro.  

No ato de irem juntos a mata recolher galhos e troncos de árvores para o telhado, portas e 

janelas, para fazer a trama da taipa; retirar a terra e a água do riacho e/ou fonte para fazer o 

barro do chão e das paredes, ou num mutirão com materiais industrializados que se transmite, 

nessa temporalidade: os mitos dos deuses; as façanhas dos cablocos; os acontecimentos da 

casa; as histórias de vida e feitos dos ancestrais; os acontecimentos individuais; os fuxicos do 

Candomblé.  É  no  esforço  coletivo  de  conservação,  na  transformação-permanência,  dos 

espaços, construções e, sobretudo, dos lugares sagrados que se edifica o valor de parentesco 

presente na Arquitetura desses templos afro-brasileiros. Preservando coletivamente os lugares, 

se conserva os seus aspectos simbólicos, e possibilita a permanência do fluxo de axé, onde 

cada um se integra à história e ao axé daquele lugar. 

Nos  rituais  coletivos,  no  tempo  espiralado,  que  o  axé  é  alimentado,  conservando  e 

potencializando o sistema dinâmico do axé, onde cada um tem sua função, suas atribuições e 

responsabilidades.  Assim,  os  corpos  dos  membros  da  egbé devem estar  limpos com suas 

energias equilibradas através do cumprimento dos tabus alimentares, sexuais e limpezas de 

corpo que ocorrem antes, durante e após as obrigações, ocasião em que o axé de cada um é 

cuidado, para que possa em comunhão, em uma corrente de axé com os demais, alimentar, 

aumentar, potencializar o axé da casa, como destaca Juana Elbein Santos:

Por  meio  da  atividade  ritual  o  àse  é  liberado,  canalizado,  fixado 
temporariamente e transmitido a todos os seres e objetos, consagrando-os. 
Cada indivíduo, por ter sido iniciado pela Ìyá-l´àse e através de sua conduta 
ritual,  é  receptor  e  um  impulsor  de  áse […]  Assinalamos  dois  pontos, 
conduta dos integrantes e fixação temporária de àse. Com efeito, o conteúdo 
de  àse  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. É através do àse, propulsionado por Èsù, 
que se estabelece a relação do àiyé – a humanidade e tudo que é vida – com 
o òrun – os espaços sobrenaturais e os habitantes do além (SANTOS, 1986, 
p. 37).  
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O sistema dinâmico do axé se faz presente no valor de parentesco, que mantém vivo o axé do 

terreiro através do cuidado com o axé do corpo, o cumprimento das obrigações, e a comunhão 

de axé da comunidade terreiro.    

   

O galho de Iroco que se transforma em cajado (Opaxorô) de Obatalá, a que se refere o mito 

citado,  com  sua  rigidez,  sua  tenacidade,  sua  firmeza  é  a  própria  permanência,  é  a 

personificação da eternidade. O galho de Iroco, não se curva, não balança, não quebra perante 

o vento, a chuva, o sol, e os animais, não se amedronta perante o tempo. Com uma imutável 

firmeza, traz a Obatalá um sentimento de júbilo, que ao apoiar-se nele, senti-se feliz, o cajado 

do mundo que liga o Orum ao Aiê. O galho de Iroco, transformado em cajado fará companhia 

a  Obatalá  por  toda  a  eternidade,  tal  como  Iroco,  imutável,  imortal.  As  Arquiteturas  dos 

Terreiros de Candomblé de Cachoeira e São Félix também possuem seus galhos de Iroco: os 

lugares  sagrados  singulares  com  seus  elementos  simbólicos  que  permanecem.  Lugares 

sagrados  particulares,  próprios,  que  condensam  os  valores  de  culto,  ancestralidade  e 

parentesco e que possibilitam o fluxo de axé, conservando-o.  

Seguindo os espaços-movimento regidos pelo tempo espiralado de Exu, o Tempo-Okotó, que 

buscaremos  nessas  arquiteturas  os  lugares  sagrados  singulares  que  permanecem –  nossos 

galhos de Iroco. 

Através das metamorfoses, das transformações e permanências, que desvelaremos os lugares 

sagrados singulares dos terreiros: Lobanekum Filho, da nação Nagô-Vodum; Ilê Axé Itaylé, da 

nação Nagô-Vodum; Viva Deus, da Nação Nagô-Ixejá; Aganju Didê, da nação Nagô-Tedô; e, 

Ilê Axé Ogunjá, da nação Ketu. Trataremos as transformações desses terreiros vinculados aos 

acontecimentos  tanto  em  seus  aspectos  internos,  ao  sistema  dinâmico  nagô  (axés  dos 

ancestrais, egbé,  Orixá), e, também, em seus aspectos externos, tanto individuais (doenças, 

desempregos,  trabalhos,  famílias,  etc...),  quanto  coletivos  e  pertencentes  ao  campo sócio-

cultural (perseguição policial, demandas de moradia, de renda, construções públicas, etc...), 

além de acontecimentos naturais (enchentes, inundações, etc...). 
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Utilizaremos  a  abordagem  metodológica  das  transformações-permanências  apoiado  no 

sistema dinâmico nagô, tomando o cuidado, como já foi dito em outra ocasião, de aplicá-lo e 

utilizá-lo  em terreiros  de  nações  do  universo  cultural  Iorubá,  como o  Ketu,  ou  que  dela 

tenham  origem,  forte  interface,  relação,  presença,  influência  e/ou  sejam  constituídos 

parcialmente, no caso a nação Nagô de Cachoeira e São Félix, em suas variantes, a saber: o 

Nagô-Vodum,  Nagô-Tedô,  e  Nagô-Ixejá,  não  aplicando-o  ou  transferindo-o,  portanto,  aos 

terreiros de outras nações como Jejê, Angola, Congo, Cabloco, ou ainda a Umbanda, etc..., 

que precisam ser tratados em seus respectivos sistemas culturais, em suas dinâmicas próprias, 

específicas  e  particulares,  enquanto  um  suporte  para  a  metodologia  das  transformações-

permanências.  

Seguindo Exu, veremos que sob o som do Nagô, tocados pelos alabés, e no ritmo da dança do 

Quebrado  dos  filhos-de-santo  em  êxtase  como  essas  arquiteturas  transformam-se  para 

permanecer,  para  conservar  o  axé,  o  sistema dinâmico do fluxo de axé,  como se tornam 

Arquiteturas em Transe.   
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1.2 – LOBANEKUM FILHO.

Exu  aparece  em  meios  as  encruzilhadas  do  centro  antigo  de  Cachoeira,   brincando  e 

divertindo-se entre os casarios coloniais, até que dirige-se para a porta da Igreja do Monte. 

Brincalhão e debochado perambula em frente da Igreja do Monte, circula em torno da Igreja, 

até que ele aponta uma casa, simples e singela, em uma rua atrás da igreja. Dirige-se a ela e 

com um sorriso de quina de boca no rosto convida-nos a entrar, ele nos fala que é uma das 

casas na cidade que ele zela o Lobanekum Filho, também chamada ''Casa de Mãe Lira''.  

O Lobanekum Filho foi fundada por Mãe Lira, de Iemanjá Ogunté, em 1930, na casa de n.08, 

na rua atrás da igreja do Monte (ver Fig. 05 a 07). A casa tem como dona da cumeeira, o 

regente, a Orixá Oxum e, patrono, o Orixá Ogum. O terreiro pertence à nação Nagô-Vodum 

ou Nagô-Vodunsi, particular do Recôncavo Baiano. O Nagô-Vodum diferencia-se das outras 

nações  de  Candomblé,  sobretudo  a  Ketu,  por  um intenso  processo  de  dupla  combinação 

cultural  entre  os  Jêjes  (daomeanos),  e  os  Iorubás  (nagôs),  acompanhado  pelas  efetivas 

presenças do culto católico e, também, ameríndias com a reverência aos Cablocos.  Vilson 

Caetano de Sousa Junior em Nagô: A nação de ancestrais intinerantes,  ao tecer a teia das 

relações familiares do povo-de-santo de Cachoeira e São Félix, e ao traçar a constituição de 

seus terreiros de Candomblé, caracteriza a nação Nagô-Vodum: 

Para  as  casas  que se  definem como nagô,  o  modelo Ketu,  antes  de  lhes 
representar, é algo que lhes distingue em vários aspectos rituais, manifestado 
ao trato dado a alguns Orixás, da administração de certas folhas, de algumas 
cantigas, comidas e da observação de tabus rituais. Diferentemente da cidade 
de Salvador, a expressão nagô guarda profundas relações com os ancestrais 
jejes, daí a preferência pela palavra nagô-vodunsi. (CAETANO, 2005, p.25).

Nicolau Parés em A Formação do Candomblé: História e Ritual da nação Jeje na Bahia, trata 

a  formação  do  Candomblé  Jeje-Mahi  em Cachoeira  e  Salvador,  mostra  a  influência  e  a 

importância  dos  daomeanos  (Jêje),  e  dos  crioulos  e  libertos  na  institucionalização  do 

Candomblé no Recôncavo, observando surgimento da nação Nagô-Vodum: 

Além de se falar de diversas ‘’subnações’’ nagô como nagô-agavi, nagô-tedô, 
nagô-congú, ou nagô-ixejá, cabe notar que o rito nagô do Recôncavo, que se 
caracterizava por ter cantigas próprias e usar uns atabaques pequenos tocados 
a mão, era distinto da tradição nagô-ketu conhecida em Salvador. O rito nagô 
de  Cachoeira,  além  da  sua  especificidade  de  origem  iorubá,  esteve 
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influenciado pela tradição jeje,  sendo comum em algumas dessas casas o 
culto  ao  vodum  Bessen,  mas  seria  mais  correto  falar  de  uma  mútua 
interpenetração de elementos rituais, que no final do século XIX deu lugar à 
tradição  que  o  povo-de-santo  chama  ‘’nagô-vodum’’ ou  ‘’nagô-vodunsi’’ 
(PARÉS, 2007, p.197)

Fig.06: Casa 08, Terreiro Inicial, Lobanekum Filho, Cachoeira, 
Bahia.

Fonte: Arquivo da Equedi Ceci. Data: 1998.

Fig.05: Lobanekum Filho, Cachoeira, Bahia. Data: 2010.
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Depois de sua iniciação, Mãe Lira, incorporada por Iemanjá Ogunté, começa a fazer caridade 

em uma casa alugada próxima a casa n.08 da rua atrás da Igreja do Monte, próximo ao centro 

da cidade. Lá atendia, gratuitamente, a todos que buscassem algum tratamento medicinal para 

alguma doença e venturas em seus fluxos de vida. 

Como era a mais velha das três irmãs regressou rapidamente para a casa n.08, para cuidar de 

seus pais e irmãs. Entretanto, continuou a dar suas consultas gratuitas, agora, todas as quartas-

feiras criando o Lobanekum Filho, oriundo do Lobanekum da Terra Vermelha onde foi feita 

anos atrás. 

O primeiro espaço-movimento ocorreu com a cosmonização da casa n.08, ou seja, com a 

transformação de uma mera casa em um templo afro-brasileiro a partir do ritual que funda o 

terreiro: plantar o axé do templo. Ao plantar o axé se estabelece, em 1930, um habitar dos 

deuses (Orixá, Vodum, Inquice), entidades (Cablocos), mortais (Filhos-de-santo), se cria uma 

abertura para o Orum e sua ligação com o Aiê. Através do plantio do axé na casa se instaura 

uma maneira de ser, um habitar, em uma instância e circunstância regida não mais pelo tempo 

linear,  mas  pelo  tempo  espiralado,  que  têm no  sistema  dinâmico  de  fluxo  de  axé  a  sua 

propulsão e sentido nas transformações continuas do terreiro. 

Fig. 07: Antigo (em cinza), e, o atual Lobanekum Filho (em amarelo), 
Cachoeira, Bahia. Data: 2009.
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A casa n.08 era, inicialmente, no primeiro espaço-movimento, toda feita em taipa-de-mão21 

(supapo),  e  espacialmente  possuía  uma  pequena  sala  de  estar,  seguidas  de  dois  quartos 

(alcovas – quartos sem ventilação, o primeiro quarto era de Mãe Lira, o segundo era o quarto 

dos  Orixá),  tangenciado por  um corredor  que dava  na  cozinha  e,  este,  em um cumprido 

quintal. (Ver Fig. 08 e 09, e 10).

21  Técnica construtiva de terra onde as paredes são constituídas de um engradamento de madeiras nos sentidos 
horizontais e verticais, formando uma ‘’gaiola’’, e, preenchida, com barro úmido lançado a mão.  

Fig.08: Corredor do Lobanekum Filho, a esquerda o antigo 
quarto dos santos, ao fundo a cozinha, Cachoeira, Bahia.

Fonte: Arquivo da Equedi Ceci. Data: 1998.
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Era, aparentemente, no cotidiano uma mera casa de moradia, mas nela, não só os homens 

habitavam. Ali, habitavam, a partir do plantio do axé, os deuses: Orixá, Vodum e Inquice, os 

Cablocos,  principalmente,  o  herói  familiar  Juremeira  e,  também,  as  esperanças  dos 

desvalidos, que todas as quartas-feiras amontoavam-se em fila na porta do Lobanekum Filho 

em busca da saúde e da fortuna, como nos relata a Equedi Ceci (ver Fig. 11):

Fig.09: Ruínas da casa n.08 ainda com as paredes de Taipa-de-mão, 
Cachoeira, Bahia. Data: 2009.

Fig10: Lobanekum Filho: 1- sala, 2-corredor, 3-quarto de Mãe Lira, 4-
quarto dos orixás, 5-cozinha, 6-quintal, 7-casa de Egum. Data: 2010.
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Tinha o quarto do santo, tinha o quarto do santo, botava tudo lá, o outro 
quarto morava lá minha mãe e na sala morava ela minha tia,  aí  Iemanjá 
quando vinha porque vinha fazer caridade era vinha no dia de quarta-feira, 
vinha fazer caridade,  vinha ascender a vela se concentrar  e ali  enchia de 
gente, porque quem não quer caridade né? (informação verbal)22

Nos  dias  de  festa23,  a  arquitetura  ''transformava-se'',  imprimia  seu  movimento  no  tempo 

espiralado, para que o fluxo de axé pudesse desenvolver-se em sua plenitude no Xirê, após os 

preparativos,  obrigações  e  oferendas  feitas  pelos  filhos-de-santo  da  casa,  constituída  pela 

pequena  família  biológica  de  Mãe Lira.  A sala  transformava-se em barracão,  as  estantes, 

prateleiras, sofás, todos os móveis eram retirados e colocados em seu lugar: bancos para a 

assistência e para os alabés tocarem os atabaques Rum, Rumpe, e o Lê; cadeiras para os Ogãs 

e convidados ilustres, a cadeira-trono de Mãe Lira; as bandeirolas sob o telhado. A arquitetura 

do Lobanekum Filho desvela-se em um espaço-movimento, regidos pela potencialização e 

desenvolvimento do axé. 

22  Entrevista realizada com Dona Bernacidos Santos Rodrigues, a Equedi Ceci, em 17/04/2009, no Lobanekum 
Filho, município de Cachoeira.

23  Ver descrição detalhada da festa de 1º Junho – a Festa da Bandeira - do Lobanekum Filho em  Nagô: A 
Nação de Ancestrais Intinerantes, de Vilson Caetano de Sousa Junior.

Fig.11: Dona Bernacidos Santos Rodrigues, a Equedi Ceci.
Data: 17/04/2009.
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Esse  movimento  da  arquitetura  não  constituía  uma passagem da  casa  ao  templo,  porque 

templo e residência no Candomblé encontram-se imbricados, os mortais habitam junto com os 

deuses que, por sua vez, têm na casa e nos corpos dos seus filhos as suas moradas (ver Fig. 

12), como nos fala a Equedi Ceci:

Ela disse que veio primeiro fazer caridade,  pra depois poder  seguir,  mas 
primeiro  tinha  de  fazer  caridade,  ela  veio  pra  isso,  fazia  muita  caridade 
trabalhou muito, aí quando tinha festa de Orixás era na saletinha aí virava o 
barracão ali na sala, tirava tudo, é, tirava os banquinhos e aí fazia festa, aí 
muita gente e tudo, vinha seu Bobosa, conhece seu Bobosa? Do Ventura?
(informação verbal).24

O quarto  de Mãe Lira,  que no dia-a-dia  funcionava  como uma sala  de  jogo de búzios  e 

consultas  transformava-se  em um roncó,  para  algum assistente  que  caísse  no  santo  pela 

primeira vez e, também, quarto de giro, pra vestir o Orixá e Vodum, das iaôs e vodunsis, 

respectivamente, que ao saírem da porta que ligava diretamente o quarto de Mãe Lira a sala-

barracão, iam dançar o ‘’Quebrado’’, a dança característica do Nagô-Vodum (ver Planta 2). 

O Quebrado, segundo Vilson Caetano, é uma dança de forte influência Jêje (toques do Bata e 

Setó),  uma  dança  lenta,  suave,  macia,  cambaleante,  num movimento  de  embriaguez,  das 

caídas  para  um lado e  para  o  outro,  de  subidas  e  descidas,  ‘’uma valsa  afro-brasileira’’, 

ritmada pelo som do Nagô-Vodum. 

Movimento  dos  corpos  em  extâse,  em  transe,  montarias  de  Orixá  e  Vodum,  cujas 

indumentárias em rodopio, envolto pelo fluxo de axé, imprimem arquitetua em movimento, 

em transformação. Durante as festas o segundo quarto, que pertencia as divindades, tinha sua 

porta aberta para a oferenda coletiva aos Orixá e Vodum. 

24  Entrevista realizada com Dona Bernacidos Santos Rodrigues, a Equedi Ceci, em 17/04/2009, no Lobanekum 
Filho, município de Cachoeira.

Fig. 12: Lobanekum Filho: 9-barracão, 2-corredor, 3-quarto de Mãe Lira, 4-
quarto dos orixás, 5-cozinha ritaul, 6-quintal, 7-casa de Egum, 8-barracão de 

cabloco.
Data: 2010.
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No Lobanekum Filho as divindades encontram-se em sua maioria assentados em um único 

quarto, todos juntos, no mesmo recinto, num mesmo lugar, devido a falta de espaços amplos 

para a construção das casas individuais dos deuses, e, principalmente, pela falta de recursos 

financeiros da comunidade terreiro, restrita, geralmente a família biológica.

O quintal, onde ficava o fogão a lenha para o preparo das comidas dos Orixá, povoado de 

ervas e plantas sagradas e medicinais transformava-se sob o fluxo de axé, também, em um 

outro barracão, um ''barracão ao ar livre''. Barracão esse temporário, efêmero, transitório, cuja 

duração não excedia a três dias. Esse barracão era uma palhoça feito de palha da palma do 

dendê,  retirada da mata de Oxóssi  e Ossaim, para deleite e êxtase do Cabloco Juremeira, 

brabo que é dançar com sua cachaça em seu devido lugar, envolto da multidão, porque na 

tradição do Nagô-Vodum, cada um têm o seu lugar sagrado, seu lugar de festa. Barracão de 

Orixá e Vodum, diferente de barracão de Cabloco (ver Fig.12), como si diz entre o povo-de-

santo de Cachoeira ''cada qual'' em seu ''cada qual'', isso acontece em virtude do prestígio, 

importância e destaque que os Cablocos assumem nessas comunidades, como nos conta a 

Equedi Ceci:

Agora não faz mais,  antigamente fazia palhoça,  era palhoça no fundo de 
palha de dendê, e aí fechava tudo para fazer a festa de Juremeira que aqui a 
sala dele era pequena, que cabloco enche de muita gente né, aí ele queria se 
espalhar cá embaixo aí fazia a palhoça e aí mesmo que cozinhava, há, era. 
(informação verbal).25

O segundo espaço-movimento se deu em 1964, quando Mãe Lira  recebeu de presente  de 

Adálio, um pai-de-santo de Cachoeira, as duas casas vizinhas e as transformou, também, em 

Terreiro de Candomblé, fundindo-as com a sua, ampliando o Lobanekum Filho.  Isso ocorreu 

em função da necessidade de lugares sagrados mais amplos (quarto dos Orixá – para os rituais 

e obrigações), e, também, um lugar mais amplo para as festas públicas, para acomodar um 

maior número de visitantes que ficavam, anteriormente, na casa n.08 na rua e no passeio a 

acompanhar as festas pelas janelas e, principalmente, para a realização plena do Xirê, agora 

com uma roda  maior,  devido  a  realização  da  saída  do  primeiro  barco  da  casa.  Inicia-se, 

portanto, a ampliação da comunidade terreiro, como nos fala a Equedi Ceci: 

25 Entrevista realizada com Dona Bernacidos Santos Rodrigues, a Equedi Ceci, em 17/04/2009, no Lobanekum 
Filho, município de Cachoeira.
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Adálio que ajudava muito ela, era um pai-de-santo, ele foi quem deu essa 
casa, deu a Iemanjá, a Juremeira ele perguntou o quê que ele queria ele disse 
''que queria três dia de festa com três barril  de cachaça'',  Juremeira, e ele 
queria uma casa pra fazer aí  ela disse que queria a casa dela pra fazer o 
barracão,  ele  aí  comprou  essas  duas  casa  pequena  pra  fazer  o  barracão 
porque a casa de lá ela não tinha parte, quem tinha, parte era minha mãe e 
minha tia e lá e parte só mãe e não de pai, ela morava lá mas não tinha parte 
da casa, porque a casa dela é de herança, tá entendendo?, mas aí antigamente 
o pessoal mais velho é que tomava conta de tudo né, antigamente batia, e 
tudo como mãe né! Ela batia e tudo, se ela tivesse viva ela teria 104, se 
tivesse viva,  então a mais  velha é ela,  que tomava conta dos irmão tudo 
porque minha avó morreu, aí pareceu esse negócio de santo, só era ela que 
tinha negócio de santo, aí deu a casa pra seguir o candomblé, que ela não 
tinha  outra  casa,  aí  pronto  ficou  fazendo  obrigação  do  pessoal  aí  no 
quartinho, aí ela fazia obrigação assentava a quartinha, porque o quartinho 
era  pequeno,  é  e  fazia  a  obrigação dela,  a  cozinha era  cá  embaixo fazia 
caramuchão de palha e aí era de fogo a lenha e o outro era fogão, o fogão era 
daqui o a lenha era lá embaixo, era. (informação verbal).26

Após dois anos de lentas reformas necessárias para abrigar os Orixá (quarto dos santos), e a 

festa (barracão), em 1966, foi realizado o primeiro barco da casa, o barco de Oxum, na ''casa 

nova''. Assim foi feito porque Oxum é a regente do templo e Ogum o patrono, que possuem 

suas cores, amarelo e azul escuro, respectivamente, estampados na fachada e nas bandeirolas 

do barracão do templo (ver Fig. 13). 

26 Entrevista realizada com Dona Bernacidos Santos Rodrigues, a Equedi Ceci, em 17/04/2009, no Lobanekum 
Filho, município de Cachoeira.

Fig.13: Fachada do Lobanekum Filho, nas cores amarelo (Oxum), e, 
azul (Ogum), Cachoeira, Bahia. Data: 2009
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A casa n.08 passou a ser apenas a morada de Mãe Lira e de sua irmã. Nessa ocasião o quarto 

dos Orixá da casa passou a ser o quarto da irmã de mãe Lira, e os assentos foram transferidos 

para  um quarto  de  santo,  na  ''nova  casa''.  Todas  as  festas,  rituais,  e  serviços  espirituais 

passaram a ser realizados na ''casa nova'', no Lobanekum Filho ampliado (ver Fig. 14).

 

O Lobanekum Filho continua o mesmo, porque o axé da casa é o mesmo, com a ''nova casa'' o 

sistema dinâmico do axé expande-se,  potencializa-se,  desenvolve-se através das festas,  do 

Xirê (com todos os seus preparativos), agora realizadas em um barracão amplo (ver Fig. 15), 

muito maior do que a sala de visitas da casa n.08 de Mãe Lira. Na ''nova casa'' os corpos 

numerosos dos filhos-de-santo em êxtase, em transe, podem dançar plenamente o Quebrado, e 

o quarto dos santos, tornou-se mais amplo para receber as obrigações, os rituais de matança 

(sacrifício de animais votivos), e oferendas de comidas sagradas.  

Fig.15: Barracão do Lobanekum Filho atual, Cachoeira, Bahia.
Data: 2009.

Fig.14: Lobanekum Filho: 1-sala, 2-corredor, 3-quarto de Mãe Lira, 4-
quarto, 5-cozinha, 6-quintal, 7-casa de Egum, 9-barracão, 10-quarto dos 

orixás, 11-sala de jantar, 12-quintal. Data: 2010.
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O terceiro  espaço-movimento,  sob  o  tempo  espiralado,  ocorreu  com a  construção  de  um 

quarto para o Cabloco Juremeira,  seguido de um Sabaji  e um Ronco, tendo ao lado uma 

cozinha ritual. Transformação com o objetivo de abrigar novos iniciados, criar espaços para o 

recolhimento dos novos filhos da casa, aumentando a comunidade terreiro e, por conseguinte, 

aumentando o axé do templo. Nesse momento Mãe Lira estava aumentando e compondo a sua 

comunidade  terreiro,  formando  a  egbé da  casa,  necessitando  de  espaços  para  abrigá-los 

durante o período de iniciação que na tradição do Nagô-Vodum é de um ano, sendo seis meses 

dentro da casa e seis meses fora, e que na casa n.08 não comportava mais o número de filhos 

recolhidos. 

Devido ao espaço-movimento da ''casa nova'', o terreiro obtém os espaços necessários para o 

pleno desenvolvimento do axé, com espaços necessários ao recolhimento de novos devotos 

(roncó, sabaji), que passaram pela iniciação e, compartilharam, a partir de então, o axé da 

casa, participando das obrigações e rituais, cuidando e zelando pelo axé da casa e o habitar 

dos deuses (ver Fig. 16). Potencializou-se, também, o sistema dinâmico do axé, no momento 

em que se construiu uma cozinha ritual, ampla, com espaços para as comidas dos santos, para 

saciar os gostos e desejos dos deuses, espaço de alimentação do axé dos Orixá e Vodum, 

superando a precária, apertada e pequena cozinha de outrora na casa n.08. E, por fim, nesse 

movimento, o sistema dinâmico do axé é conservado e potencializado com a construção do 

quarto do Cabloco Juremeira, que possuía seu assento no quintal da casa n.08, e agora devido 

a  seu  importante  papel  na  família-de-santo  e  biológica  recebe  um  quarto  só  seu,  em 

retribuição aos serviços prestados e as dádivas feitas aos zeladores da casa (ver Planta 04).  

Fig.16: Lobanekum Filho: 1-sala, 2-corredor, 3-quarto, 4-quarto, 5-
cozinha, 6-quintal, 7-casa de Egum, 9-barracão, 10-quarto dos orixás, 11-

sala de jantar, 12-cozinha ritual, 13-quarto de Juremeira, 14-sabaji, 15-
ronco, 16-sanitário, 17-quarto. Data: 2010.
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O quarto espaço-movimento, no tempo espiralado, aconteceu, posteriormente, com o aumento 

de frequentadores, convidados e, principalmente, com o crescimento paulatino dos filhos-de-

santo de Mãe Lira. Houve a necessidade, para o desenvolvimento das atividades litúrgicas e, 

logo, da potencialização e desenvolvimento do axé da casa, da construção de um correio de 

quartos para a hospedagem dos membros do Candomblé que vinham de outras cidades do 

recôncavo, Salvador, outras cidades da Região Metropolitana e, sobretudo, de São Paulo, e 

que tinham de passar dias no templo em suas respectivas obrigações (ver Fig.17 e 18). Eles 

resguardam-se no templo durante todo o mês de junho e parte de agosto, período em que se 

toca para todos os Orixá no Lobanekum Filho. 

Os  filhos-de-santo  passam esse  período de  festas27 cuidando do  corpo seguindo os  tabus 

alimentares,  sexuais  e  tomando  banhos  de  folhas,  oferecendo  as  comidas  sagradas  às 

27 O calendário das festas do Lobanekum Filho começa no dia 22 de maio com as oferendas ao Egum de Mãe 
Lira e é retomado no dia 1ª. de junho, com a festa do Pau da Bandeira em comemoração a Independência da 
Bahia. Na ocasião são hasteadas a bandeira nacional num mastro decorado na praça de entrada da cidade e na 
feira, cujo o cortejo, depois do evento civil se dirige para o Lobanekum Filho, quando o prefeito, vereadores, 
políticos, e, a população em geral, ao som das orquestras Minerva e Lira Siciliana, irão desfrutar de uma 
jantar e bebidas seguida de samba de roda, e, por último o xirê. Durante todo o mês de junho, até o dia 21 são 
realizadas festas para os Orixá. Em agosto têm as festas específicas para Obaluaiê e Nanã. E, no dia 08 de 
dezembro  têm a  festa  de  Iemanjá  Ogunté,  ressignificada,  na  imagem de  Nossa  Senhora  da  Conceição, 
começa com uma missa oferecida a Nossa Senhora da Conceição na igreja do Monte, seguida de oferendas a 
Iemanjá no Lobanekum Filho, tendo, em seguida, a oferenda de caruru as crianças. Os principais Orixá da 
casa são: Oxum, Ogum, Iemanjá e Nanã.

Fig.17 e 18: Lobanekum Filho: 1-sala, 2-corredor, 3-quarto, 4-quarto, 5-
cozinha, 6-quintal, 7-casa de Egum, 9-barracão, 10-quarto dos orixás, 11-

sala de jantar, 12-cozinha ritual, 13-quarto de Juremeira, 14-sabaji, 15-
ronco, 16-sanitário, 17-quarto, 18-quartos. Data: 2010.
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divindades e realizando os sacrifícios de animais votivos aos deuses, cablocos e ancestrais, ou 

seja,  zelando,  alimentando,  e  cuidando  do  axé  de  cada  entidade  divina  ou  ancestral, 

potencializando o axé da casa e conservando o sistema dinâmico do axé. 

Nos terreiros de Cachoeira e São Félix não há calendários de festas espaçados durante todo o 

ano,  mas sim, uma concentração de festejos em um determinado período ou em um mês 

específico  do  ano  em  que  se  tocam,  conjuntamente,  para  os  Orixá,  Vodum,  Inquice  e 

Cablocos, sendo uma festa ou outra realizada eventualmente ao longo do ano. Dessa forma, a 

egbé do  Lobanekum Filho  passará  um mês  e  meio  dentro  da  casa,  trabalhando  em uma 

comunhão de  axé  nas  obrigações  conservando o  axé  da  casa.  Por  fim,  o  quinto  espaço-

movimento do templo, sob a égide do tempo espiralado, aconteceu logo após a morte da irmã 

de Mãe Lira, a velha casa de taipa n.08 foi devorada por Iroco, pelo tempo, suas paredes de 

taipa-de-mão tombaram,  e  restituíram à  terra  de  Onilé  aquilo  que os  mortais  haviam lhe 

tomado emprestado. Restando, hoje em dia, apenas, as ruínas (ver Fig.19). 

A Equedi Ceci28,  zeladora atual do templo,  e a comunidade terreiro do Lobanekum Filho, 

querem agora resgatar a casa n.08, tornando-a de novo Terreiro de Candomblé. Essa medida 

tem como objetivo transformar a casa em mais uma hospedaria para abrigar os filhos-de-santo 

da casa que não param de aumentar, e que vem cumprir suas obrigações durantes as festas. 

28  Dona Bernacidos Santos Rodrigues, a Ceci, cujo nome no axé é Atijolu, filha de Omolu com Oxum, aos 62 
anos  de  idade  exerce  o  cargo  de  Equedi  do  Lobanekum-Filho.  Senhora  atualmente  responsável  pelos 
cuidados da casa, tanto em sua manutenção física quanto no rigor das festas e práticas litúrgicas, é a zeladora 
da tradição da casa. Nasceu em 1947, dentro do terreiro, ‘’dentro do axé’’, pelas mãos de sua tia de sangue, 
que, também foi sua mãe-de-santo, Mãe Lira, que lhe iniciou nos segredos do culto aos 14 anos de idade. 
Equedi Ceci, aprendeu cedo o ofício da costura, todavia, mocinha, queria andar ‘’arrumadinha’’ pelas ruas de 
Cachoeira, indo, contra a vontade de Mãe Lira, trabalhar no armazém do cais do porto da cidade. Depois, ela 
foi  trabalhar  na  fábrica  de  charutos  da  Suerdick,  e,  em  seguida  na  Alves.  Por  fim,  foi  trabalhar  como 
cozinheira em 1976, por mais de 30 anos, na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeira. 

Fig.19: Lobanekum Filho: 1-sala, 2-corredor, 3-quarto, 4-quarto, 5-
cozinha, 6-quintal, 7-casa de Egum, 9-barracão, 10-quarto dos orixás, 11-

sala de jantar, 12-cozinha ritual, 13-quarto de Juremeira, 14-sabaji, 15-
ronco, 16-sanitário, 17-quarto, 18-quartos, 19-ruínas. Data: 2010.
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Idas e vindas, sempre em movimento, no tempo espiralado, sempre no ritmo do  Quebrado, 

conservando o sistema dinâmico do axé da casa (ver Fig.  20 e 21),  como nos informa a 

Equedi Ceci:

O terreiro tá precisando de tudo, levantar as paredes, você vai ver, o telhado, 
tudo, tá precisando de tudo. Continuar o que era, como era, como os dois 
quartos,  a  cozinha,  vai  ser  continuidade  daqui  dessa  agora.  (informação 
verbal).29

29  Entrevista realizada com Dona Bernacidos Santos Rodrigues, a Equedi Ceci, em 17/04/2009, no Lobanekum 
Filho, município de Cachoeira.

Fig.21: Lobanekum Filho, casa n.08, a esquerda e o templo atual a direita, 
Cachoeira, Bahia. Data: 2009.

Fig.20: As ruínas do Lobanekum Filho, casa n.08, Cachoeira, Bahia.
 Data: 2009.
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Espaços-movimento,  regidos  pelo  Tempo-Okotó,  o  tempo  espiralado,  que  imprime  à 

arquitetura  a  metamorfose,  alteridade,  e  o  devir.  Transformações  fundamentais  para  a 

permanência  do  axé  do  templo,  metamorfoses  essenciais  para  a  conservação  do  sistema 

dinâmico do axé, arquiteturas que se transformam para permanecer. Em toda transformação 

do templo está presente o galho de Iroco, o cajado de Obatalá, firme e rígido, a cuidar das 

permanências  através  das  transformações,  dando testemunho da  eternidade.  Em meio  aos 

espaços-movimento do terreiro Iroco nos aponta dois lugares singulares de sua morada no 

templo,  lugares da permanência no Lobanekum Filho,  lugares que permanecem não como 

estética, espacialidade, forma ou materialidade (técnicas construtivas), mas sim, como lugares 

entendidos como o habitar singular da quadratura – deuses, mortais, Orum, e o Aiê - lugares 

que  permanecem pelas  suas  características  simbólicas  próprios:  o  Itotó  no  barracão;  e,  o 

quarto do Cabloco Juremeira. 

 

O Itoto é uma estrela pintada, moldada ou feita em mármore no piso do barracão, e é o lugar 

onde está plantado o axé do terreiro, lugar sagrado por excelência onde não se pode tocar com 

as mãos fora do ritual,  passar por cima e muito menos pisar. A estrela enquanto elemento 

simbólico  universal  chegou  ao  Brasil  através  dos  cristãos,  cristãos  novos,  depois  pelos 

africanos  islamizados30,  além  da  maçonaria31,  sendo  posteriormente,  ressignificado  no 

universo  do  Candomblé  do  Recôncavo  assumindo  múltiplas  dimensões  simbólicas 

(multidimensionalidade).  A estrela  pode estar  presente  em pinturas  nas  paredes,  atrás  das 

portas,  nos  passeios  de  entrada,  nos  centros  dos  barracões,  nos  quartos  dos  Orixá,  etc..., 

simbolizando  ora  a  presença  de  Exu  zelando  pelo  templo  em  suas  entradas,  ora  um 

determinado Orixá regente e/ou patrono do templo,  ora uma referência a um determinado 

Cabloco, dentre outros.

30 Em Cachoeira os Terreiros de Candomblé de africanos islamizados, notadamente, os mulçumanos hauçás 
(mussulmi ou muçulmi), eram denominados de Candomblé Mulssurumi. Existiam  no final do século XIX e 
início do século XX, os seguintes Terreiros de Candomblé da nação Mulssurumi na cidade: Terreiro de Paulo 
Catuaba,  abaixo  da  Lagoa  Encantada  (CAETANO,  2005,  p.69);  Terreiro  de  Faustino  Lucumi,  também 
conhecido por  Fautino Ciriaco,  no Engenho Pequeno,  na  Faleira,  Casa  de  Pedro  Pequeno no  bairro  do 
Galinheiro, na Recuada, Casa de Benecdicto Jequitibá também no galinheiro (NASCIMENTO, 2010, p.78)   

31 Principalmente o terreiro Lobanekum, cujo fundador Miguel Ângelo Barreto, o Miguel Pequeno, era membro 
da Maçonaria Cachoeirana.
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O Itoto apresenta a forma de estrela de Salomão (cinco pontas) e/ou de Davi (seis pontas), 

presente, geralmente, nos centros dos barracões de todos os terreiros da nação Nagô-Vodum, 

localizada ainda sob a cumeeira, logo abaixo do assento da divindade regente colocada na 

tesoura central de sustentação do telhado. 

A relação vertical, no Lobanekum Filho, entre o assento da divindade patrono na cumeeira 

(Ogum), e o Itoto do Orixá regente da casa (Oxum), a dona do terreiro, marcam o lugar do axi  

mundi, o eixo virtual de ligação do Orum com o Aiê, o opô-orum aiê, em volta do qual se faz 

a roda do Xirê, onde os Orixá e Vodum dançam no ritmo do Quebrado durante as festas do 

calendário da casa. Essa relação entre divindade da cumeeira e do Itoto criando o eixo do 

mundo, cria uma interação, união, uma relação indissociável. Essa estrela (ver Fig. 22), esteve 

presente na casa n.08, quando o terreiro foi transferido ela passou para o barracão da ''casa 

nova'', sendo confeccionada em cimento colorido no meio do barracão cujo piso era também 

feito  em cimento.  Essa  estrela  encontrava-se inscrita  em uma circunferência  tal  como no 

terreiro Lobanekum da Terra Vermelha. Por enquanto, depois que colocaram recentemente o 

piso cerâmico no barracão a estrela do Itoto encontra-se confeccionada em mármore. 

Fig. 22: Itoto, estrela de Salomão, no meio do barracão do 
Lobanekum Filho. Data: 2009.
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Estrela  que  se  transforma  acompanhando  as  transformações  da  casa.  Todavia,  embora  se 

apresente em materiais diferentes, é a mesma estrela, porque conserva o seu simbolismo, seu 

caráter  de marcar um lugar,  de dá uma instância e circunstância particular ao habitar  dos 

deuses, mortais, Orum e o Aiê, do lugar do eixo do mundo, do opô-orum aiê, conserva o lugar 

de ligação entre o Aiê e o Orum e envolta do qual os corpos em transe, montados pelos Orixá 

e  Vodum dançam a valsa  afro-brasileira,  o Quebrado, tornando-se o  ''Povo das Estrelas'', 

assim chamados por Vilson Caetano. Povo das estrelas guiado pela constelação de estrelas dos 

barracões dos terreiros Nagô-Vodum de Cachoeira e  São Félix.  O simbolismo do Itoto é, 

também,  vinculado  à  estrela  enquanto  um  elemento  marinho,  a  estrela-do-mar,  é 

ressignificada  e  remete ao símbolo da Orixá  Iemanjá,  notadamente,  em sua  qualidade  de 

Iemanjá Ogunté, devido a importância que essa divindade possui para o povo-de-santo de 

Cachoeira e São Félix. Importância, respeito e amor concebido pelo mito local da Pedra da 

Baleia32 , ela torna-se a grande protetora do povo-de-santo de Cachoeira e São Félix.

Segundo  o  mito  local  que  permeia  o  povo-de-santo  de  Cachoeira  e  São  Félix,  Iemanjá 

ouvindo os clamores, as súplicas e o chamado de seus filhos nos porões dos navios negreiros 

que saiam da Costa dos Escravos na África transformou-se em uma Baleia. Iemanjá, em seu 

devir baleia, seguiu os navios negreiros, de perto, em sua travessia pelo Oceano Atlântico até 

o porto de Salvador, repousando da longa viagem na Baía de Todos os Santos, onde assistiu 

seus filhos sendo vendidos e examinados como mercadorias.  Em seguida,  acompanhou os 

navios adentro do Rio Paraguaçu, levando a salvo os seus filhos até o cativeiro e zelando por 

eles em suas novas vidas, em suas condições de escravos no Recôncavo Baiano. Nessa tarefa 

de guardiã, ela havia se transformado em uma pedra no meio do Rio Paraguaçu, a pedra, 

tornou-se a morada de Iemanjá Ogunté, que todos os anos, no mês de fevereiro uma semana 

antes do carnaval é realizada a festa em sua homenagem, com a entrega dos presentes na sua 

morada,  em seu  lugar,  uma  pedra,  no  meio  do  Rio  Paraguaçu,  coroada  por  uma estrela 

metálica a iluminar como um farol a vida do povo-de-santo da região.

O lugar do Itoto simbolizado pela estrela nos terreiros Nagô-Vodum da região permanece 

pelos valores de culto,  ancestralidade, e de parentesco atribuídos pelas comunidades terreiro 

de Cachoeira e São Félix. 

32 Morada de Iemanjá Ogunté no meio do rio Paraguaçu, próxima a Cachoeira onde todos os anos, em fevereiro,  
se realiza a festa dos presentes. 
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O valor de culto emerge do axé do templo ali plantado, e da presença simbólica do Orixá 

patrono, Ogum, na tesoura do telhado, e da regente do templo, a Orixá Oxum na estrela de 

mármore  do  piso,  que  ao  se  alinharem criam o  eixo  de  ligação  Orum  e  Aiê,  eixo  que 

possibilita a realização da dança dos deuses, o Xirê, que em roda giram em torno da ligação 

entre os dois planos da existência. O rito, com o movimento dos corpos em êxtase, em transe, 

emanando o fluxo de axé na esfera da experiência,  concebida como as impressões que o 

psiquismo acumula na memória, de forma paulatina ao longo do tempo através da tradição, 

conserva a ''aura'' do lugar. O rito conserva o Itoto, a figura singular, formada de elementos 

temporais (Xirê), e espaciais (estrela), possibilita a parição única de uma coisa distante (os 

deuses), criando nessa relação de temporalidades e espaços sagrados uma relação originária. 

Durante o Xirê, os filhos-de-santo ao entrarem na roda dirigem-se a estrela do Itoto e realizam 

a reverência  a  divindade batendo a  cabeça em frente  a  estrela,  levam o seu ori  a estrela 

sagrada.  Estabelece-se uma relação da divindade com o iniciado em que axé  da  Orixá é 

compartilhado e usufruído pelos seus filhos que a respeitam e a reverenciam com o gesto, 

recebendo o axé da divindade ao tocar na estrela com sua cabeça – o ori. O Itoto com sua 

estrela constitui algo único, irreprodutível,  autêntico, concebido como o aqui e o agora da 

obra de arte  na esfera do sagrado, do original,  sua existência única no lugar onde ela se 

encontra, constituem-se no sentido de tudo o que foi transmitido pela tradição. 

O valor de ancestralidade emerge da presença simbólica de Mãe Lira, cuja memória é zelada 

quando a comunidade terreiro conserva o Itoto com sua estrela no centro do barracão,  da 

mesma forma que Mãe Lira fazia deixando para os seus filhos-de-santo, ou seja, conforme a 

tradição do Nagô-Vodum legada por Mãe Lira e, também, pela forma de dançar durante o 

Xirê, em volta da estrela, caracterizada pela dança do Quebrado, a ''valsa'' do Nagô-Vodum de 

Cachoeira, ensinado por Mãe Lira na iniciação e mantida por seus filhos.  Ao se conservarem 

o rito, através da forma de dançar singular e da maneira de realizar as obrigações da casa e o 

lugar particular onde o Xirê acontece se conserva a memória, a presença na ausência de Mãe 

Lira.  Conservar  os ensinamentos  de Mãe Lira,  é conserva também o teor  de prestígio da 

comunidade terreiro do Lobanekum Filho entre os demais terreiros de Cachoeira e São Félix 

que atestam o rigor das obrigações ensinadas por Mãe Lira. O termo ''Casa de Mãe Lira'', 

extrapola a materialidade do terreiro, subjuga o nome da casa (Lobanekum Filho), e passa ser 

o próprio Candomblé.  
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O valor de parentesco emerge do compromisso e comunhão dos filhos-de-santo da casa, que 

são também membros da família biológica de Mãe Lira, na realização das obrigações com os 

Orixá durante as festas, notadamente, nos meses de junho e agosto, quando passam a morar 

no Lobanekum Filho. 

Nessa  estadia  a  egbé une  esforços  materiais,  financeiros,  mantendo  as  relações  de  ajuda 

mútua, e os laços de cooperação para a conservação da tradição da casa. Festas que tecem as 

relações  de parentesco,  de sangue e  de santo,  e tem no Itoto,  em sua estrela,  o lugar  de 

aglutinação da família, o lugar da tessitura da família, e que tem na temporalidade do Xirê o 

seu ápice, o pleno fluxo do sistema dinâmico de axé.

O assento de Juremeira é composto por um pepelê curvo e escalonado de três níveis. No 

primeiro nível encontram-se as quartinhas para o ritual do ossé (limpeza), e os jarros para os 

sacrifícios de animais, e um com os elementos simbólicos veículos do axé do Cabloco. 

No segundo nível encontram-se diversos e pequenos apoios para as velas, um caxixi, agogô, 

e, uma imagem de um preto velho. E, no último nível, estão todas as bebidas apreciadas pelo 

Cabloco Juremeira: champanhe, espumante, cachaça, jurema, e vinho. 

No meio das bebidas temos uma escultura de madeira esguia simbolizando o índio, o próprio 

Juremeira, com seu cocá colorido e sua saia de penas, segurando em uma das mãos a bandeira 

do estado da Bahia, símbolo da participação do Cabloco na guerra de independência da Bahia, 

tendo, ainda ao lado, uma quartinha, o habitat de seu Exu, que o acompanha (ver Fig. 23).    
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Após o terceiro espaço-movimento do templo o Cabloco Juremeira cujo assento, até então, 

encontrava-se no quintal da casa n.08 passou a ter na ''casa nova'', um quarto só seu em frente 

ao Sabaji e ao Ronco, tal como os Orixá da casa, todos agrupados em um único quarto. O 

Cabloco Juremeira passa a ter na arquitetura do templo, um lugar de destaque, importância e 

prestígio.  Apesar  das  mudanças  é  o  mesmo  Juremeira,  permanece  enquanto  o  ancestral 

indígena inserido no sistema religioso afro-brasileiro que guarda e zela pela família de Mãe 

Lira, e essa por sua vez, cuida do axé do Cabloco. Transforma-se para permanecer. O seu 

lugar,  em  destaque  num  quarto,  desvela  a  altura  de  seu  prestígio,  imprime  uma 

potencialização no sistema dinâmico do axé da casa, porque valoriza a figura de Juremeira, 

colocando-o em seu devido lugar, um lugar a sua altura, digno do grande protetor da família, 

inserindo-o de forma particular dentro do universo cultural da nação Nagô-Vodum. 

Fig.23: Cabloco Juremeira, Cachoeira, Bahia.
 Data: 2009.
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Na  nação  Nagô-Vodum  os  Cablocos  possuem  uma  dupla  função  que  se  combinam  e 

interagem, possuem ao mesmo tempo o status de ancestral indígena, tal como acontece nos 

terreiros de origem Iorubá (Ketu, Ixejá, Nagô), e de ''divindade'',  índios divinizados como 

ocorre  nos terreiros de origem bantu (Angola,  Congo),  em virtude de sua importância na 

comunidade terreiro. 

Todavia, a essa dupla combinação, se soma uma terceira e, principal, no caso do Lobanekum 

Filho, o ancestral indígena divinizado é um membro da família, que se manifesta apenas nos 

membros da família, é um patrimônio familiar passado de geração a geração que vêm em 

socorro  dos  seus  descendentes  para  zelá-los,  cuidá-los  nas  mazelas  da  existência,  nos 

momentos  de  desventura e  infortúnios,  em momentos  cruciais  da manutenção da família. 

Como no parto  da Equedi  Ceci33 realizado por  Juremeira  incorporado em Mãe Lira34,  de 

Iemanjá Ogunté,  que salvou a sua vida e a de sua mãe, como nos relata a própria beneficiária, 

a Equedi Ceci:

Minha mãe morava em Salvador, ela ficou doente os médico enganou ela 
dizendo que ela  tava  fraca  e  ela  tava de nenén,  de  min  né,  aí  ficou em 
Salvador doente, doente, quando foi que a minha tia mandou chamar ela, 
quando foi pra ter menino normal ficou com medo, naquele tempo, ah como 
é o nome? Eu tenho 62 ano, era bem atrasada aquele negócio de medicina, 
pra casa 08 e aí minha avó Madalena, foi quem fez o parto, minha avó na 
casa 08, aí minha mãe começou as dores tudo, e aí minha mãe tinha muito 
preocupada porque ela tava fraca acho que ela pesava mais ou menos 30kg 
pelo menos,  o que ela contava né,  aí  minha tia  temendo tudo e não têm 
médico em Cachoeira os médico é mais difícil, naquele tempo, aí as dor tá 
aumentando,  aumentando,  aí  mandou  buscar  minha  avó  onde  eu  moro, 
minha avó Madalena, aí minha bisavó que é avó dela, e da minha mãe, aí 
veio olhou a barriga, tudo e disse tá na hora mas Araci tá fraca, aí botou ela 
no quarto e tudo, e minha tia Lira tá aí, que era a irmã mais velha, no santo 
era a mais velha, e minha tia tá aí preocupada, entrando e saindo com medo e 
como ela ia ter esse menino? E quando foi na hora minha mãe faltou força de 
tão fraca, aí perdeu as força e tão pronto, e aí o que é que faz? Aí quando viu 
que pela segunda vez Juremeira pegou minha tia, a primeira vez foi numa 
reza e a segunda vez foi em 1947 quando eu nasci, em setembro meio-dia, 
foi aí quando foi 10 pras 12:00hs ela vai lá vem cá, o que é? O que? Quando 
ele aí pegou minha tia Lira, 15 de setembro, numa segunda... É sou filha de 
Omolu, é Ajitolu né, o pessoal deixa passar, deixa passar que a pessoal têm 

33 Ver, também, a descrição do fato narrado pela Equedi Ceci em  Nagô: nação de ancestrais itinerantes, de 
Vilson Caetano de Sousa Junior.

34  Mãe Lira em sua infância foi morar no Rio de Janeiro, e lá iria ser feita para Nanã, todavia, sua mãe afirmou 
que ela era de Iemanjá Ogunté, e, que deveria fazer a sua iniciação em Cachoeira. Regressou, trabalhou em 
casa de família como empregada doméstica, sendo recolhida em 1925, aos 15 anos de idade no Lobanekum, 
na Terra Vermelha.
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medo de meio-dia né, quando ele deu  kê dele,  ele empurrou a porta,  que 
entrou minha avó tava assim do lado e minha mãe ali já, já não tinha mais o 
que botar, botar tanta coisa, ela perdeu as força mesmo, ele aí veio e botou o 
pé em cima da minha barriga de minha mãe e aí ele cantou uma cantiga, eu 
me  esqueci,  ele  cantou  a  cantiga  e  dizendo  que  nasceu  uma  filha  de 
Obaluaiê, aí ele deu três palavras, e aí botou o pé e aí eu nasci, rs, rs, rs..., 
filho de Omolu, aí com Juremeira foi samba três dia aqui em casa, samba de 
viola  e  muita  cachaça  que  ele  gostava  não  bebia  cerveja,  aqueles  de 
antigamente, é vinho e cachaça. (Informação verbal)35.

O lugar singular de Juremeira na arquitetura do Lobanekum Filho permanece através  do 

valores  de  culto,  ancestralidade,  e  de  parentesco  atribuídos  pela  família-de-santo  do 

Candomblé. E, atinge a plenitude durante a sua festa realizada no dia 19 de junho, dois dias 

depois da festa de Iemanjá Ogunté, a Orixá de cabeça de Mãe Lira, que acontece no dia 17 de 

junho, e antes da festa dos presentes das águas nos dias 20 (Oxum), e 21 (Iemanjá). A festa 

começa,  segundo a Equedi  Ceci  e os Ogãs Valnei e  Vavau, no dia  18 com a limpeza do 

terreiro, com a organização do barracão que consiste na colocação das cadeiras, atabaques e 

os bancos para assistência, a colocação das bandeirolas nas cores das entidades do ciclo de 

festas de vinte e um dias no mês de junho: azul e branco para Iemanjá Ogunté, e amarelo para 

o Oxum.

Ainda  no dia  18 de junho,  prepara-se uma pequena  cabana  para o  Cabloco Juremeira.  A 

cabana é montada no lado esquerdo do barracão com folhas de palmeiras do dendê,  uma 

esteira com folhas no piso onde serão, no dia seguinte, dispostos as comidas, frutas e bebidas. 

Na cozinha são preparadas as bebidas preferidas do cabloco: a cachaça e, principalmente, a 

jurema. No dia da festa, 19 de junho, pela manhã são comprados frutas e flores frescas na 

feira municipal; guaraná, doces e balas para as crianças, e se prepara uma janta com galinhas 

para  os  convidados  regados  a  cerveja  e  licor,  notadamente,  os  músicos  da  Filarmônica 

Minerva que sempre se fazem presentes nas principais festas do Lobanekum Filho36.  

À tarde realizam-se as obrigações ao Cabloco Juremeira com o sacrifício de animais votivos e 

a preparação de suas comidas prediletas que são ''arriadas'' no seu quarto. Assim como são 

dispostas na sua cabana às frutas, flores, mel, espiga de milho, charutos e bebidas. 

35 Entrevista realizada com Dona Bernacidos Santos Rodrigues, a Equedi Ceci, em 17/04/2009, no Lobanekum 
Filho, município de Cachoeira.

36  Festa do Pau da Bandeira no dia 01 de junho, Festa de Iemanjá Ogunté no dia 17 de junho, Festa do 
Cabloco Juremeira dia 19 de junho, Festa de Nossa Senhora da Conceição no dia 08 de dezembro. 
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A noite,  a  partir  das  19:00hs,  a  assistência  começa  a  chegar,  a  Filarmônica  Minerva 

Cachoeirana  chega  às  20:00hs  com  seus  elegantes  trajes  nas  cores  preta  e  branca.  A 

Filarmônica Minerva começa a festa puxando os cânticos populares do Recôncavo seguido 

pelo coro e  das palmas dos presentes,  colocam-se,  em seguida,  em formação de maneira 

imponente em frente ao Lobanekum Filho, e puxam os cânticos de Candomblé de Cabloco. 

Logo após a homenagem da filarmônica,  os alabés no barracão tocam os atabaques, e os 

presentes  cantam músicas  de  Cablocos  batendo  nas  mãos,  aumentando  o  ritmo,  até  que 

Juremeira adentra ao barracão, de forma majestosa, ao som de fogos de artifícios, com seu 

cocá, penachos nos braços e saia de palha, dançando, correndo para um lado e para o outro 

mostrando suas habilidades de caçador. 

Dança sob as palmas frenéticas e cantos em bom som dos presentes. Festeiro, Juremeira põe-

se a dançar pelo barracão com seus brados convidando os presentes a participar de sua alegria. 

E, todos os presentes são servidos com as comidas e bebidas preparadas para festa do gosto de 

Juremeira, os que estão dentro do barracão, e aqueles que estão de fora na Rua do Monte 

cantam e dançam, depois de cantarem as músicas de Cabloco, e, também, após Juremeira se 

recolher, os presentes puxam o samba de roda. 

A arquitetura  do  barracão  se  amplia,  transborda  e  invade  a  Rua  do  Monte.  O  barracão 

desterritorializa-se dos limites físicos do templo, dos muros de sua fachada, e reterritorializa-

se nas calçadas e na via pública. A Rua do Monte transforma-se em barracão, ao ar livre, sob 

as estrelas próprias desse ''povo das estrelas''. Abre-se a roda, e o samba do Recôncavo Baiano 

têm o  seu  palco  privilegiado,  quando  homens,  mulheres,  crianças,  adolescentes  e  idosos 

lançam-se a dançar o samba no meio da roda. 

A roda transforma-se em um jogo, uma disputa em tom de brincadeira no espaço do lúdico: 

quem dança mais elegante, quem está mais bonito e bem trajado, quem têm os melhores paços 

e gestos em meio a gargalhadas, deboches e palmas, tudo regado a cachaça, cerveja e jurema, 

e a festa continua até altas horas da madrugada em homenagem a Juremeira e a vida.  



                                                                                                                                                 94

O valor de culto apresenta-se através da festa de Juremeira no dia 19 de junho, onde o axé do 

índio divinizado da família é alimentado, potencializado pelas obrigações e os sacrifícios de 

animais votivos, veículos da alimentação do axé, para que ele possa continuar forte, satisfeito, 

para ir em auxílio de seus zeladores nos momentos em que for solicitado.

O valor  de parentesco  está  presente  no  fato  de Juremeira  ser  um ancestral  pertencente  a 

família do Lobanekum Filho, só nesse templo ele se manifesta, e em apenas nos membros da 

família de Mãe Lira. Juremeira é um patrimônio de família, respeitado e temido por todos os 

terreiros de São Félix e Cachoeira, pela sua foça, por ser um Cabloco muito bravo, e pelo seu 

poder  de  realização.  Juremeira  imprime,  também,  respeito  e  prestígio  aos  membros  do 

Lobanekum  Filho  entre  o  povo-de-santo  de  Cachoeira  e  São  Félix  por  possuir  em  sua 

linhagem um ancestral com grandes feitos e poderes de realização, de um grande axé, que 

num momento de mazela, aparece para dá conselhos, orientações ou para resolver de uma vez 

um determinado problema.

O valor de parentesco está presente no fato de Juremeira ser um elemento de identificação da 

egbé do Lobanekum Filho, ele é um elemento de distinção dos membros da casa frente à 

comunidade de Candomblé de Cachoeira e São Félix, o seu ancestral coletivo, o elemento 

simbólico que os aglutina, os une, notadamente, nas festas em sua homenagem. 

Juremeira trás, também, através de sua presença uma tradição legada por Mãe Lira que cria 

uma  aglutinação  aos  membros  do  Lobanekum  Filho  imprimindo  à  comunidade  uma 

especificidade, uma diferença, dentre os demais terreiros da nação Nagô-Vodum, proveniente 

de uma prática comum nos cultos aos Cablocos, dos Candomblés de Cablocos, e incorporado 

por Mãe Lira no Lobanekum Filho: a não raspagem do cabelo durante a iniciação das iaôs. 

O Lobanekum Filho, assim como o Lobanekum, são  o  ‘’Nagô-Vodum que não raspa’’, só 

catula (corte do cabelo antes da raspagem), as suas iniciadas são chamadas de as ''Cabeludas'', 

procedimento esse contato pela Equedi Ceci:
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É que ele não raspa, ele não raspa não, ele catula, esses do Ketu, Angola, 
Jêje tudo raspa e aqui não [...] é quem quiser raspar não venha pra cá, não 
pode agente têm que seguir que ela deixou têm que dar continuidade, depois 
já botou Iaô, botou Equedi, continua no mesmo ritmo dela [...] o pessoal que 
tá chegando, não têm mais aquela responsabilidade, aquele apego, aquela fé, 
aquele amor pelo santo, não têm mais a minha tia Lira sempre ela falava se 
ela morrer, que ela morrer não foi por causa do santo porque ela cumpriu 
tudo até ela velhinha sexta-feira Lira não tomava banho, não podia, sexta-
feira não comia carne, sexta-feira ela não trabalhava, difícil  ela jogar um 
búzio porque Oxalá não aliviava de jeito nenhum e demorava muito, hoje em 
dia agente vê, na quaresma os santo não pegava, sete semana, fecha o quarto, 
bota as bolsas, pra ele ir embora, tudo isso no Nagô entendeu, bota a bolsa 
pra eles ir embora, no sábado de aleluia agente tira a bolsa e despachava, 
botar comida seca pra o Orixás voltar, entendeu? Agora, agora não, o pessoal 
dá santo em quaresma, na quaresma aqui não, aqui é assim e têm que seguir 
assim, é na tradição e faz ter o certo, sabe por que? Agente têm que seguir a 
tradição,  mas  o  pessoal  não  quer  mais,  o  pessoal  só  quer  andar  bem 
arrumado, com seus abadas, com isso e com aquilo, têm casa que agente 
nem sabe se é candomblé mesmo, pra confiar, que eu conheço tantos casos 
que eu vejo aqui, aqui é tudo do antigo, é tudo do tempo dela, tavendo essa 
cadeira nova? é de meu neto que confirmou ano passado quando ele fez 12 
ano, o resto tudo,  ali  é a cadeira dela, de minha tia,  continua tudo como 
antigamente,  não pode mudar,  e  eu nem quero mudar,  eu só acho bonito 
assim não é? [...] Qual a casa que só têm banco? Só no Jêje, ninguém têm 
mais banco não, quando ela tava pra morrer que ela mandou fazer um banco, 
que os outros já tava velho, têm que ter o banco, não pode, quando é na festa 
aluga cadeiras,  mas o banco não sai  não,  o banco têm que ficar.  [...]  Eu 
imagino o terreiro tá aí direitinho, mas se tivesse maior né, porque têm que 
ficar do jeito mesmo do Nagô né, mudar? É isso aí ô, é tudo simples, porque 
o Ketu é mais aberto, o Nagô é mais fechado né, continua tudo sendo Nagô é 
porta, janela, a porta mesmo não tá boa, tá toda podre, tá a muitos ano, trocar 
a porta, e aí, a água que não têm na casa. (informação verbal)37.

Essa prática oriunda dos Candomblés de Cabloco tem na figura de Juremeira um elemento 

simbólico que une a família, tece as relações de parentesco na medida em que possuem no seu 

templo algo em comum que os une, a tradição da Casa de Mãe Lira, conservada pela Equedi 

Ceci, atual zeladora da casa, onde não se raspa, diferente de todos os demais terreiros da 

nação Nagô-Vodum. 

Exu, agora, nos convida para irmos juntos mais ao norte de Cachoeira, para uma área próxima 

do antigo matadouro da cidade, para que possamos conhecer outra casa que ele zela, protege e 

cuida, o Ilê Axé Itaylé.

37  Entrevista realizada com Dona Bernacidos Santos Rodrigues, a Equedi Ceci, em 17/04/2009, no Lobanekum 
Filho, município de Cachoeira.
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1.3 – ILÊ AXÉ ITAYLÉ.

Exu, agora nos conduz até a Rua Três Riachos, próximo da atual delegacia municipal, lugar 

por excelência de sua morada,  uma encruzilhada.  Encruzilhadas da vida que Exu abre ou 

fecha, guardião dos caminhos, geralmente, tortuosos, de vidas desafortunadas que ele ajuda e 

acolhe desde que não esqueçam dele. Nessa encruzilhada ele nos apresenta uma casa, morada 

de uma velha senhora que teve muitos filhos biológicos e tantos outros adotivos, cuja vida 

esteve  em  muitas  encruzilhadas,  mas  que  com  o  auxílio  de  Exu  conseguiu  cruzá-las  a 

contento, ele nos diz que estamos no Ilê Axé Itaylé, a ''Casa de Mãe Filhinha''.

    

O Ilê Axé Itaylé (ver Fig. 24), da nação Nagô-Vodum, foi fundado por Mãe Filhinha38 (ver 

Fig. 25), com a ajuda de seu pai-de-santo do Terreiro do Lama, em 1935. Tem como Orixá 

regente,  Iemanjá Ogunté,  e  o  Orixá  patrono Ogum. Presença  que acontece nas  cores  das 

construções do templo, assim como em suas bandeirolas, em azul e branco, em homenagem a 

Iemanjá e Ogum (ver Fig. 26). Localiza-se na Rua da Delegacia em Cachoeira (ver Fig. 27). 

Uma  casa  composta  por  uma  varanda,  uma  sala,  dois  quartos,  e  uma  cozinha,  seguida 

lateralmente e ao fundo por um estreito e comprido quintal. A casa foi comprada por Mãe 

Filhinha em 1928. Depois  de sete  anos  fazendo caridade na casa,  obteve a  permissão de 

Iemanjá Ogunté para começar a trabalhar no Candomblé, fundar seu terreiro e fazer trabalhos 

e serviços espirituais, tornando-se a médica dos desvalidos, como nos conta Mãe Filhinha:

Depois  eu próprio comecei  a  trabalhar  no candomblé,  eu levei  sete  anos 
fazendo caridade, dava sessão, por sete anos vinha doente, eu tratava por 
minha conta até ficar  bom,  no candomblé,  batendo candomblé e fazendo 
caridade, entendeu? Fazendo sessão e caridade, fiz caridade sete ano, depois 
de sete anos, eu suspendi o candomblé, Iemanjá deu permissão, Iemanjá deu 
permissão pra  bater  candomblé com sete ano,  depois  de  sete  ano que eu 
comecei a bater candomblé e continuo batendo até hoje, de filho-de-santo 

38  Nadir Santos da Conceição, conhecida como Mãe Filhinha é a Ialorixás do Ilê Axé Itaylé. Mãe Filhinha 
nasceu em Conceição de Feira, povoado de Feira de Santana, e foi para Cachoeira ainda na condição de 
criança de colo. Foi iniciada, ainda na adolescência, nos segredos do axé no Terreiro do Lama, da nação 
Nagô-Vodum no município de São Gonçalo, no Recôncavo Baiano, pelo Babalorixá Joaquim. É a mais velha 
da Irmandade da Boa Morte.  Teve sete  filhos  biológicos,  dos quais apenas  um mora ainda com ela,  e, 
diversos filhos-de-santo, que retornam a casa no ciclo das festas do calendário litúrgico. Filha de Iemanjá 
Ogunté,  Mãe  Filhinha,  é  uma  mulher  guerreira,  forte,  determinada,  teve  uma  vida  de  muito  trabalho. 
Começou a trabalhar, ainda criança, pegando no cabo da enxada nas roças de mandioca da região, e fazendo 
farinha para venda na feira  da cidade.  Em seguida,  foi  trabalhar  fazendo utensílios de cerâmica:  potes, 
gamelas,  jarros,  panelas,  telhas.  Depois trabalhou nas  fábricas  de fumo da região,  fazendo charutos,  na 
Suerdick  e  na  Danneman.  Trabalhou,  ainda,  no  armazém  da  cidade,  perto  do  cais  do  porto,  fazendo 
cigarretes de fumo. 
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raspado e pintado eu tenho 38, raspado, e os que é catulado já perdi a conta, 
vários morreu, agora raspado e pintado eu tenho 108, 108 pessoa feito na 
minha casa feito na minha mão, foi feito pelas minhas mãos. [...], o médico 
que vinha aqui em minha casa era eu mesmo, fazia remédio e ainda faço até 
hoje, remédio de costa, qualquer remédio, de qualquer moléstia que tinha eu 
olhava  assim  e  fazia  o  remédio  e  sarrava,  agora  eu  trabalho 
como...como...médico a mais de 30 ano é, é doutor Leandro, têm mais de 30 
ano que trabalho com ele, chegou uma pessoa aqui se tiver uma moléstia que 
não é pra eu tratar eu não trato eu mando pra ele, se tiver uma pessoa loco se 
tiver falta de juízo eu mando pra Salut, o poder do bem, ele lá trata, ele trata 
com o médico e trata na sessão espirita. (informação verbal)39.

39  Entrevista  realizada com  Nadir  Santos da Conceição,  Mãe Filhinha,  em 08/04/2009,  no Ilê  Axé Itaylé, 
município de Cachoeira.

Fig.25: Mãe Filhinha, Ialorixá do Ilê Axé Itaylé Cachoeira, Bahia.
 Data: 2009.

Fig.24: As duas casas que compõe a fachada do Ilê Axé Itaylé A 
esquerda a casa de hospedagem, e, a direita a casa de Mãe Filhinha. 

Data: 2009.
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O primeiro espaço-movimento, sob o tempo espiralado, o Tempo-Okotó, aconteceu depois de 

sete  anos  da  compra  da  casa,  em 1935,  quando  a  casa  foi  transformada  em terreiro  de 

Candomblé, quando a casa passa a ser, também, um templo através do rito de cosmonização 

do espaço: o plantio do axé do templo. Quando o sistema dinâmico do axé se estabelece, cria 

o habitat dos deuses (Orixá, Vodum, Inquice), e a abertura e conexão do Orum com o Aiê. A 

partir de então cada espaço sagrado e membro do terreiro irá receber o axé da casa, guardá-lo, 

alimentá-lo, potencializá-lo para ser, posteriormente, distribuído. 

Fig.26: Fachada do Ilê Axé Itaylé A casa de Mãe Filhinha, com um 
nicho com a imagem de Nossa Senhora Conceição. Data: 2009.

Fig.27: Ilê Axé Itaylê, Rua Três Riachos, Cachoeira, Bahia. Data: 2010.
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A partir de 1935 começam as festas, os Xirês do terreiro, se estabelece então um calendário de 

festividades40. E, com as festividades inaugura-se o barracão do terreiro no quintal lateral da 

casa de Mãe Filhinha (ver Fig.28). Entretanto, o barracão era construído com madeira e palha 

de palmeira, tinha a forma de um salão circular de piso em terra batida, fechada lateralmente à 

meia altura com hastes da palha de palmeira, e coberto, também, com folhas de palmeira, 

tendo todo o seu perímetro protegido pelo Mariô, feito com o ''olho'' do dendê, protegendo o 

espaço dos maus espíritos.

Tornou-se um abrigo temporário dos deuses e Cablocos que durava apenas o tempo das festas, 

ou seja, apenas, em dois momentos do ano: o primeiro, no ciclo de festas do mês de janeiro 

em dedicação  aos  Orixá,  e  o  segundo ciclo,  em julho,  em homenagem aos  Cablocos,  na 

ocasião das comemorações da Independência da Bahia. Constituía uma arquitetura transitória, 

efêmera, montável e desmontável, feita especialmente para a festa, para a dança do Quebrado 

dos Orixá e Vodum, uma indumentária de palha, que cobria o corpo do povo-de-santo do Ilê 

Axé Itaylé, da mesma forma que a veste de palha do Orixá Obaluaiê cobre o corpo de seus 

filhos, palhas em movimento, segundo Mãe Filhinha:

Fazia o candomblé, o barracão no lado de fora. Fazia cabana de palha no 
lado de fora, era aqui no lado de fora, aqui nesse lugar, fazia um cercado de 
palha cercado de Mariwô, pra fazer o candomblé, agora mesmo quando é o 
tempo de 02 de julho aquele barracão é todo coberto de palha. (informação 
verbal)41

40 Ilê Axé Itaylé obedece ao seguinte calendário: janeiro ocorre às festas de todos os Orixá, tocando todos os 
dias,  durante  todo  o  mês,  quando  os  filhos-de-santo  fazem suas  obrigações;  têm a  festa  dos  Cablocos, 
principalmente, a festa de Pixixi, no dia de 02 de julho; e, a festa a Iemanjá Ogunté, no dia de aniversário de 
Mãe Filhinha, com missa pela manhã na igreja do Monte, seguida, à noite, por um cortejo com a imagem de 
Nossa Senhora da Conceição pelas ruas do bairro, e, por fim, o xirê no barracão do terreiro.    

41 Entrevista  realizada  com  Nadir  Santos  da  Conceição,  Mãe Filhinha,  em 08/04/2009,  no  Ilê  Axé  Itaylé, 
município de Cachoeira.

Fig.28: Ilê Axé Itaylê:1-varanda, 2-sala, 3-quarto de Mãe Filhinha, 4-
corredor, 5-quarto dos orixás, 6-cozinha, 7-barracão de palha, 8-mata 

sagrada, 20-Obaluaiê, 21-cabloco Taquara. Data: 2010.
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Nessa arquitetura transitória se potencializa o sistema dinâmico do axé, na medida em que, a 

comunidade terreiro passa a ter um espaço para a realização de suas festas, o seu Xirê, que 

durante o mês de janeiro batem os atabaques para todos os Orixá da casa, alimentando-os 

através das obrigações, oferendas de comidas e sacrifícios de animais votivos. Tem na festa o 

seu ápice, onde e quando – espaço-movimento – vêm  ao encontro dos mortais em transe. O 

barracão de palha dá um abrigo à dança dos filhos-de-santo em êxtase, possibilita o habitat, a 

instauração de uma instância e circunstância da quadratura: deuses, egbé, Orum e o Aiê. 

Nesse  primeiro  espaço-movimento  ocorreram,  também,  as  alterações  na  casa  de  Mãe 

Filhinha,  onde  os  espaços  foram adaptados  para abrigar  algumas  atividades  essenciais  do 

culto. Uma alcova foi transformada em quarto dos Orixá, todos reunidos num mesmo recinto, 

tendo como destaque o assento de Iemanjá Ogunté que além do seu otá Orixá, quartinhas para 

o ossé e o assento de seu Exu, há, também, um pequeno nicho nas cores azul e branco, com a 

imagem de Nossa Senhora da Conceição, que no dia do aniversário de Mãe Filhinha sai em 

um cortejo pelas ruas do bairro. 

Na sala de visitas foi instalado um oratório católico, com jarros para flores e diversas imagens 

de santos católicos, tendo ao centro,  também, a imagem de Nossa Senhora da Conceição, 

evidenciando o paralelismo afro-católico no templo, onde cada um têm o seu lugar, ''cada 

qual''  em  seu  ''cada  qual'',  porque  as  duas  imagens  diferenciam-se.   As  duas  imagens 

distinguem-se, a imagem da sala de estar é antes de tudo a presença de Nossa Senhora da 

Conceição, católica, dada pelo seu lugar, entre os santos católicos na sala, e, notadamente, 

pelas suas vestes: coroa, manto e véu; e, gestos, olhar para o céu com as mãos ao peito. Já a 

imagem de  Nossa  Senhora  da  Conceição  no  quarto  dos  santos  é  uma ressignificação  de 

Iemanjá, toma as formas simbólicas de Iemanjá na Umbanda, com braços abertos e olhar em 

direção aos seus filhos, com suas vestes leves, com os ombros despidos, e vestido com largas 

mangas em movimento contornando o corpo da divindade, tendo ainda, uma estrela marinha 

como coroa. 

Nossa  Senhora da  Conceição,  no  quarto  dos  Orixá,  é  na  realidade  Iemanjá  Ogunté,  uma 

apropriação simbólica da Iemanjá da Umbanda inserida no sistema religioso do Candomblé, 

na  medida  em que,  a  ela  se  acrescentam as  correntes  com diversas  estrelas  marinhas  e, 
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principalmente, os colares com espelho pendurados, o seu abebé, símbolo e ferramenta que 

caracteriza Iemanjá no universo do Candomblé. E, é essa imagem, e não a imagem católica, 

que desfila pelas ruas do bairro em homenagem, louvor e comemoração a Mãe Filhinha, no 

dia do seu aniversário (ver Fig. 29 a 31).

  

Fig.29: Oratório católico na sala da Casa de Mãe Filhinha, Ilê Axé 
Itaylé Cachoeira, Bahia. Data: 2009.

Fig.30: Imagem de Nossa Senhora da Conceição, Ilê Axé Itaylé 
Cachoeira, Bahia. Data: 2009.
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Nesse movimento, foi construído, ainda, junto ao corpo arquitetônico inicial, a Casa de Mãe 

Filhinha, um quarto do Orixá Ogum, porque Mãe Filhinha é de Iemanjá com Ogum na frente, 

Iemanjá Ogunté, onde foi posto seu pepelê e seu assento, tendo como ante-sala um espaço 

com imagens de santos  católicos  (estatuária,  fotos,  quadros,  pinturas,  cruzifixos,  etc...),  e 

imagens de Cablocos; e, de um roncó para o recolhimento dos iniciados, que começavam a ser 

então cada vez mais numerosos (ver Fig. 32). 

Fig.31: Imagem de Iemanjá Ogunté, no quarto dos Santos do Ilê Axé 
Itaylé Cachoeira, Bahia. Data: 2009.
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Transformações que vêm ao encontro do pleno desenvolvimento do axé. Torna-se necessário 

construir os quartos dos Orixá: o quarto da regente, a Orixá Iemanjá, e do patrono, o Orixá 

Ogum, para que possam alimentar o axé dessas duas divindades, e desenvolver o axé da casa. 

E, o roncó, onde serão iniciados os filhos da casa para a construção da egbé, da comunidade 

terreiro de Mãe Filhinha, para ocupar os cargos da casa e realizar as obrigações, para cuidar e 

zelar pelo sistema dinâmico do fluxo de axé.  A construção do templo vem ao encontro da 

construção  da  egbé, da  comunidade  terreiro,  que  por  suas  vez  se  tece  para  alimentar, 

desenvolver e compartilhar o axé da casa.  

O segundo espaço-movimento, no tempo espiralado, ocorreu com o aumento da freguesia, em 

busca de curas medicinais para suas enfermidades e/ou trabalhos espirituais, assim como, a 

consolidação da  egbé  do templo, com o aumento dos filhos-de-santo, que também, em sua 

maioria,  são  filhos  biológicos,  e  que  habitam,  ainda  hoje,  ao  redor  do  terreiro.  Surgiu  a 

necessidade  da  construção  do  barracão  da  casa  para  acolhê-los  nas  grandes  festas,  em 

substituição  ao  barracão  de  palha  de  palmeira,  temporário,  efêmero,  transitório.  Todavia, 

constitui  o  mesmo barracão,  que permanece  na transformação.  Permanece  como lugar  da 

festa, do Xirê (ver Fig. 33).

Fig. 32: Ilê Axé Itaylê:1-varanda, 2-sala, 3-quarto de Mãe Filhinha, 4-
corredor, 5-quarto dos orixás, 6-cozinha, 7-barracão de palha, 8-mata 

sagrada, 9-quarto de Ogum, 10-ronco, 20-Obaluaiê, 21-cabloco Taquara. 
Data: 2010.

Fig. 33: Ilê Axé Itaylê:1-varanda, 2-sala, 3-quarto de Mãe Filhinha, 4-
corredor, 5-quarto dos orixás, 6-cozinha,  8-mata sagrada, 9-quarto de 

Ogum, 10-ronco, 11-barracão, 20-Obaluaiê, 21-cabloco Taquara. 
Data: 2010.
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O barracão  de  tijolos  e  telhas  artesanais  feitas  pela  própria  Mãe  Filhinha  foi  construído 

paralelo à sua casa. O barracão apresenta agora a forma retangular, aberta a meia altura, para a 

melhor apreciação das assistências que ficam do lado de fora, num ''barracão ampliado'', e, 

também, para uma melhor ventilação dos que ficam dentro durante as festas. 

O barracão apresenta em seu interior duas árvores sagradas que furam o telhado, a primeira é 

o assento do Cabloco Taquara, e a segunda, é o assento do Orixá Obaluaiê. O barracão é todo 

pintado em azul claro e branco (em homenagem a Iemanjá Ogunté), e essas, também são as 

cores das bandeirolas que enfeitam o barracão (ver. Fig. 34 e 35). 

Iemanjá se faz presente, além da cor que compõe o ambiente, em duas imagens: uma imagem 

de  Iemanjá  na  forma  latinizada  de  uma  sereia;  e,  na  imagem  de Iemanjá  na  Umbanda 

ressignificada  no  universo  do  Candomblé  (ver.  Fig.  36  e  37).  Mãe  Filhinha  nos  fala  da 

importância de Iemanjá Ogunté no seu terreiro:

Iemanjá? Ela é a princesa é a rainha, é a dona do mar dona das água, todo 
mundo fala mas ninguém passa sem as água, passa? Eu tenho orgulho você é 
de Oxum eu sou de Iemanjá né, Iemanjá foi quem criou todos eles, Iemanjá é 
virgem, ela pegou os filho projetado dentro do limo, tava dentro do limo ela 
pegou e criou, ela criou os filho, você não pega o filho dos outro pra criar? A 
mesma coisa foi Iemanjá, Iemanjá salva os peixe, tava tudo dentro do limo 
ela pegava e levava pra criar, a casa de Iemanjá embaixo d´água é um céu 
aberto, a casa de Iemanjá debaixo d´água é um luxo, eu já fui várias vezes na 
casa dela aqui debaixo d´água, a casa dela é um amor, é um amor de casa a 
casa dela, todos os filho que ela criou tá junto com ela, Oxalá é avô de todos 
os Orixás que ela criou, mas Oxalá não foi parido foi projetado por ordem e 
graça do divino espirito santo, Iemanjá é virgem virgem antes e depois do 
parto, a virgem Imaculada da Conceição é Iemanjá, eu criei vocês tudo, eu 
que criei  vocês,  você tava rejeitado dentro do limo ela foi  e criou você. 
(informação verbal).42

42  Entrevista  realizada com  Nadir  Santos da Conceição,  Mãe Filhinha,  em 08/04/2009,  no Ilê  Axé Itaylé, 
município de Cachoeira.
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Fig.35: Bandeirolas do barracão do Ilê Axé Itaylé Cachoeira, Bahia. 
Data: 2009.

Fig.34: Barracão do Ilê Axé Itaylé Cachoeira, Bahia. Data: 2009.
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Fig. 36: Iemanjá Ogunté na forma latinizada de sereia do Ilê Axé Itaylé 
Cachoeira, Bahia. Data: 2009.

Fig. 37: Iemanjá da Umbanda no universo do Candomblé do Ilê Axé 
Itaylé Cachoeira, Bahia. Data: 2009.
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A assistência  encontra-se  no  fundo  do  barracão,  em uma  arquibancada  que  chega  muito 

próximo ao telhado. Diferencia-se dos terreiros Ketu e Jêje,  em que os homens sentam a 

direita  e  as  mulheres  à  esquerda,  sentando todos  juntos  como no Candomblé  de  Angola, 

Congo e Candomblé de Cabloco. O barracão foi feito em mutirão pelos filhos da casa, teve 

seu telhado fabricado artesanalmente pelas mãos de Mãe Filhinha, que usou suas coxas como 

molde  para  as  telhas,  aproveitando  sua  experiência  de  trabalho  em olarias  da  região.  O 

terceiro espaço-movimento do templo, regido pelo tempo espiralado, ocorreu pouco tempo 

após a finalização do barracão. Foi construído nos fundos do barracão uma cozinha ritual, um 

quarto de Exu, e um cercado para proteger o Inquice Tempo, que se encontra no início da 

mata sagrada assentado numa jovem gameleira (ver Fig. 38). 

Transformações  que  vêm  responder  a  conservação  do  sistema  dinâmico  do  axé  com  a 

construção do quarto de Exu (elemento primordial do sistema), o zelador do Ilê Axé Itaylé, 

que até o momento não possuía sua morada; com o plantio da árvore sagrada do Inquice 

Tempo  na  entrada  da  pequena  mata  sagrada  do  terreiro  localizada  no  quintal;  e,  com a 

construção da cozinha ritual, que até então funcionava precariamente na cozinha doméstica da 

casa de Mãe Filhinha, sendo, portanto, fundamental para o desenvolvimento das obrigações, 

rituais, oferendas e festas promovidas, agora, por uma egbé estruturada e organizada.   

O quarto espaço-movimento, no Tempo-Okotó, foi à construção dos aposentos para os filhos-

de-santo  da  casa  que  vão  se  hospedar  durante  os  ciclos  das  festas  para  cumprirem suas 

obrigações, para alimentarem o axé da casa. São feitos dois quartos coletivos, um para os 

homens e outro para as mulheres e, uma casa, para as pessoas mais velhas e que ocupam 

cargos mais elevados no templo. Assim, como constroem um galinheiro na mata (quintal), 

para os rituais de matança e subsistência na esfera do cotidiano (ver Fig.39). 

Fig.38: Ilê Axé Itaylê:1-varanda, 2-sala, 3-quarto de Mãe Filhinha, 4-
corredor, 5-quarto dos orixás, 6-cozinha, 7-sanitário,  8-mata sagrada, 9-
quarto de Ogum, 10-ronco, 11-barracão, 12-cozinha ritual, 13-quarto de 

Exu, 14-despensa, 15-Tempo, 20-Obaluaiê, 21-cabloco Taquara. 
Data: 2010.
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Esses quartos não sendo suficientes, em função do aumento considerável de visitas e iniciados 

do templo oriundos, agora, de outras cidades do Recôncavo e, também, de Salvador e Região 

Metropolitana fez-se necessário a construção de uma casa ao lado da casa de Mãe Filhinha, 

imprimindo  o  quinto  espaço-movimento  à  arquitetura,  construção  essa  composta, 

basicamente, por três quartos, tendo ainda uma varanda, tal como a casa de Mãe Filhinha. 

Também foi ampliada a casa de Mãe Filhinha com a construção de mais um quarto conjugado 

em sua lateral (ver Fig.40). 

Transformações que criam as condições para a estadia da egbé, para a morada temporária no 

mês de janeiro dos filhos-de-santo, ogãs e equedis da casa que cuidam do axé de seus corpos, 

de seus ori (cabeças), com banho de folhas, e com os cumprimentos dos tabus alimentares e 

sexuais, equilibrando suas energias, preparando-se para as obrigações, rituais e oferendas às 

divindades. Com suas energias puras e em equilíbrio, para em comunhão, potencializar o axé 

do templo. Trabalhando coletivamente para alimentar e potencializar o axé da casa, através da 

manutenção do seu sistema dinâmico, conforme a tradição dos rituais e obrigações do Nagô-

Vodum.

Fig.39: Ilê Axé Itaylê:1-varanda, 2-sala, 3-quarto de Mãe Filhinha, 4-
corredor, 5-quarto dos orixás, 6-cozinha, 7-sanitário,  8-mata sagrada, 9-
quarto de Ogum, 10-ronco, 11-barracão, 12-cozinha ritual, 13-quarto de 

Exu, 14-despensa, 15-Tempo, 16-quarto, 17-casa, 18-galinheiro, 20-
Obaluaiê, 21-cabloco Taquara. Data: 2010.

Fig.40: Ilê Axé Itaylê:1-varanda, 2-sala, 3-quarto de Mãe Filhinha, 4-
corredor, 5-quarto dos orixás, 6-cozinha, 7-sanitário,  8-mata sagrada, 9-
quarto de Ogum, 10-ronco, 11-barracão, 12-cozinha ritual, 13-quarto de 

Exu, 14-despensa, 15-Tempo, 16-quarto, 17-casa, 18-galinheiro, 20-
Obaluaiê, 21-cabloco Taquara. Data: 2010.
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E, o sexto espaço-movimento, o atual, por enquanto, foi edificado no fundo do terreiro, no 

início do que restou da mata sagrada, um barracão, específico para os Cablocos (ver Fig. 41 e 

42), cujo telhado é delicadamente decorado com bandeirolas nas cores verde e amarelo (cores 

da bandeira do Brasil), em homenagem a importância do Cabloco na guerra de independência 

da Bahia. Esse barracão, quadrado, também é aberto na lateral para maior visibilidade dos 

participantes que estão de fora, e conforto ambiental dos que estão dentro. Agora se separa as 

festas e os espaços, temos: um barracão para festa de Orixá; e, um outro barracão, para a festa 

dos Cablocos, principalmente do Cabloco Pixixi, ‘’cada qual em seu cada qual’’. Cada um 

com seu espaço ritual, com seus festejos. 

Fig. 41: Barracão de Cabloco do Ilê Axé Itaylé  Cachoeira, Bahia.
Data: 2009.

Fig.42: Ilê Axé Itaylê:1-varanda, 2-sala, 3-quarto de Mãe Filhinha, 4-
corredor, 5-quarto dos orixás, 6-cozinha, 7-sanitário,  8-mata sagrada, 9-
quarto de Ogum, 10-ronco, 11-barracão, 12-cozinha ritual, 13-quarto de 

Exu, 14-despensa, 15-Tempo, 16-quarto, 17-casa, 18-galinheiro, 19-
barracão de Cabloco, 20-Obaluaiê, 21-cabloco Taquara. Data: 2010.
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Isso ocorre, porque, na tradição do Nagô-Vodum, como foi dito anteriormente ao tratar do 

Lobanekum Filho, os Cablocos assumem uma dupla função, que convivem, complementam-

se. O Cabloco é ao mesmo tempo um ancestral (indígena), como ocorre nos terreiros Iorubás 

(Ketu, Ixejá, Nagô), e, também, de ancestral indígena divinizado, com o status de ''divindade'', 

como ocorre nos terreiros de Cabloco e Bantus (Congo, Angola). E, a esses dois, soma-se um 

terceiro aspecto, fundamental do Recôncavo, o Cabloco é um patrimônio de família, que só 

manifesta-se  naquela  família,  e  que  em função de  seus  poderes  de  realização  imprime  a 

comunidade  terreiro  um  teor  de  prestígio,  distinguindo-a  das  demais.  Logo,  por  serem 

considerados um ancestral  da casa,  da família,  de grande prestígio dentro da comunidade 

terreiro, por serem considerados ancestrais indígenas divinizados tornando-se um patrimônio 

da  egbé,  merecem ser tratados como tal, e ter seu próprio espaço de festas, seu lugar para 

dançar, brincar e aconselhar os filhos-de-santo nessa jornada de infortúnios e fortunas que é a 

vida, como nos conta Mãe Filhinha:

Cabloco é aquele lá de baixo perto da casa de meu filho, lé é de cabloco, 
aqui é de Orixás, Orixás já sabe é raspado, é o lugar do Orixás raspado, o 
lugar do cabloco é lá embaixo, e tem a festa da Pixixi que eu faço todo ano, a 
festa da Pixi é um cabloco que deu aqui e foi descoberto aqui na Cachoeira, 
é ali quando você passa, vê se não tem uma casinha ali como essa aqui, ali 
também que cuida sou eu, tem um mês agora que teve uma festa aí, veio 
muita gente de lá de Salvador. (informação verbal).43

Espaços-movimentos  da  arquitetura  que  em  sua  abertura,  em  seu  devir,  atendem  para 

conservar  o  sistema  dinâmico  do  axé,  conservam  a  partir  da  alteridade  o  axé  da  casa. 

Arquiteturas que têm no movimento, no dinamismo o meio, caminho e o instrumento para a 

conservação do Candomblé. Iroco com seus galhos – a permanência - mostra como o fluxo de 

axé se conserva pela  transformação. Exu nos indica os lugares  peculiares e singulares da 

permanência no Ilê Axé Itaylê, a brincar, com a permissão de Iroco entre as árvores sagradas 

que nascem dentro do barracão furando o telhado e  a  pular  entre  as  estrelas  do chão.  O 

barracão  apresenta  algo  inusitado:  duas  árvores  frondosas  furam  e  rompem  o  telhado, 

imprimindo a sensação de que o telhado é sustentado por elas, pelas árvores da vida sob o 

zelo  de  Iemanjá  Ogunté,  que  acolhe  e  conforta  a  todos  os  seus  filhos,  nas  mazelas  e 

infortúnios da vida, em sua mão-barracão (Fig. 43 a 46):

43  Entrevista  realizada com  Nadir  Santos da Conceição,  Mãe Filhinha,  em 08/04/2009,  no Ilê  Axé Itaylé, 
município de Cachoeira.
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7

Fig. 44: Árvore sagrada, assento de Obaluaiê abraçado pelo 
barracão.

 Data: 2009.

Fig. 43: Árvores sagradas, assentos do Cabloco Taquara e de Obaluaiê 
abraçados pelo barracão. Data: 2009.
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Fig. 45: Árvore sagrada, assento de Obaluaiê, abraçado pelo 
 Barracão. Data: 2009.

Fig. 46: Árvores sagradas, assentos do Cabloco Taquara e de Obaluaiê 
abraçados pelo barracão. Data: 2011.
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As  árvores  sagradas  já  existiam  antes  da  construção  do  barracão.  Elas  existiam  antes, 

inclusive,  do primeiro  espaço-movimento,  e  da  fundação do terreiro,  quando aconteceu  a 

sacralização da casa em templo, a abertura do Orum no Aiê. A primeira árvore, como dito em 

outra ocasião, é o assento do Cabloco Jaiça Taquara, chamado, comumente de Tuma Juçara; e, 

a  segunda árvore é o assento do Orixá Obaluaiê.  Essas árvores sagradas destacam-se das 

demais árvores de culto do templo,  tornando-se as mais importantes,  porque foi  em volta 

delas que se organizaram o culto, era o local onde os membros do povo-de-santo realizavam 

obrigações anuais a Obaluaiê e aos Cablocos, foi ao seu redor que se estruturou a  egbé, a 

comunidade  terreiro  do  Ilê  Axé  Itaylé,  sob  a  liderança  de  Mãe  Filhinha.  Essas  árvores 

sagradas foram os elementos de escolha do sítio de edificação do templo, de construção do 

terreiro e gerador da arquitetura do Ilê Axé Itaylé. 

As árvores sagradas de Obaluaiê e do Cabloco Taquara, com a realização das suas respectivas 

obrigações anuais - fundam o lugar - a partir do qual se territorializa a comunidade terreiro 

com a posterior edificação do templo que ocorre a partir do plantio do axé do terreiro.  São os 

elementos  simbólicos  sagrados  que  originam o  terreiro,  a  egbé (comunidade  terreiro),  o 

templo e a sua arquitetura. Em frente a essas duas árvores, após a fundação do terreiro, era 

montado durante as festas dos Orixá em janeiro, e nas dos Cablocos em julho, o barracão de 

palha de palmeira.  Barracão temporário,  efêmero,  transitório,  todavia,  que instaurava uma 

instância  e circunstância  a  quadratura,  ao jogo em espelho do mundo,  entre  os Orixá,  os 

filhos-de-santo,  o  Aiê  e  o  Orum,  fortalecendo  ali,  o  lugar.  Lugar  cujo  simbolismo  é 

fortalecido,  agora,  pelas  festas,  o  Xirê,  dos  Orixá,  Vodum e Cablocos   que  convidam os 

mortais em transe a compartilharem com os seus deuses as dádivas do Orum no Aiê. 

No segundo espaço-movimento foi  edificado o barracão de tijolo cozido e telha cerâmica 

artesanal. Entretanto, ao construí-lo a comunidade terreiro não optou em fazê-lo no quintal do 

fundo onde até  hoje  há a mata sagrada do templo;  nem na outra  lateral  da casa de Mãe 

Filhinha, área que foi doada por ela aos filhos-de-santo do templo para construírem suas casas 

que hoje constitui  um correio de casas, uma vila,  voltadas para a rua; e, nem na área do 

terreiro em que hoje  há uma casa de hospedagem dos  filhos-de-santo  voltada para a  rua 

principal ao lado da casa de Mãe Filhinha. Todas elas constituíam áreas amplas, espaçosas, 

propícias a construção de um barracão que comportasse as festas e seus filhos. 
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Entretanto, apesar da existência de áreas mais generosas para edificação do barracão Mãe 

Filhinha e a egbé do Ilê Axé Itaylê optaram em edificá-lo no mesmo lugar onde se levantava o 

barracão de palha, aos pés das árvores sagradas, aos pés de Obaluaiê e do Cabloco Taquara, 

no lugar da quadratura, do encontro dos deuses e mortais, do Orum com o Aiê, o lugar de 

origem do terreiro, e atual lugar da festa. 

O barracão, logo, é o mesmo, ele permanece como lugar, enquanto espaço simbólico. A festa, 

o Xirê, fortalece e alimenta o simbolismo do lugar, onde e quando o sistema dinâmico do axé 

atinge seu ápice. Os deuses a dançar envolta do Itoto (ver Fig. 47), do templo composto por 

duas estrelas: a estrela de Salomão (cinco pontas), simbolizando Iemanjá (regente), e a de 

Davi (seis pontas), simbolizando a presença de Ogum (patrono), no Ilê Axé Itaylê;  sob o 

ritmo do Quebrado ao som do Nagô-Vodum, manifestados nos corpos dos filhos-de-santo em 

transe, edificam uma arquitetura, um lugar singular, próprio, peculiar, onde as árvores nascem 

de dentro da construção e irrompem seus telhados. 

O  Xirê,  aos  pés  das  árvores  sagradas,  ao  edificar  o  lugar  cria  uma  relação  própria  que 

diferencia os terreiros da nação Nagô-Vodum.

Fig. 47: Itoto, simbolizado pelas estrelas de Davi (seis pontas), Ogum; 
e de Salomão (cinco pontas), Iemanjá, Cachoeira, Bahia.

Data: 2009.
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Ali está o encontro do Orum com o Aiê, das estrelas do céu com as estrelas do chão do 

barracão, as estrelas dos deuses e as estrelas dos homens, onde a arquitetura e a natureza não 

constituem dois predicados opostos, polares, binários. Naquele lugar não há dicotomia entre 

natural  x artifício,  natureza x homem, mas uma imbricação no sagrado. A árvore sagrada 

torna-se arquitetura, natureza que compõe e cria uma arquitetura afro-brasileira particular, e a 

arquitetura do barracão torna-se natureza sacralizada, fazendo parte da mata ritual. O sagrado 

e  o  profano  combinam-se,  interpenetram-se,  tornando-se  uma coisa  só.  Estando,  as  duas 

árvores ali, sempre a abrir e fechar as festas no Xirê. 

O barracão, ao ser feito, abraçou as árvores sagradas, como se fosse um grande ojá. O abraço 

do barracão convida, terminantemente, os deuses a se abrigarem ali, a estarem ali acolhidos 

constituindo a arquitetura, sendo a própria arquitetura. O lugar permanece, transformando-se, 

do barracão de palha ao barracão de tijolos e telhas, mas sendo o mesmo barracão, porque ali 

se dá a aparição dos deuses, ali eles dançam, envolta das estrelas aos pés das árvores sagradas 

de Obaluaiê e do Cabloco Taquara. Lugar peculiar, singular que permanece na transformação 

porque a comunidade terreiro do Ilê Axé Itaylê lhe atribui os valores de culto, ancestralidade e 

parentesco que possuem na festa de aniversário de Mãe Filhinha o seu ponto máximo. 

A festa de aniversário de Mãe Filhinha comemorado no dia 25 de outubro constitui, também, 

uma comemoração para Nossa Senhora da Conceição e,  sobretudo,  para Iemanjá  Ogunté, 

nesse  dia  reverencia-se  a  ancestral  viva,  a  divindade  católica  e  a  africana  no  espaço  do 

terreiro.  Segundo Mãe  Filhinha  e  Dona Lúcia,  Mãe  Pequena  do  terreiro,  os  preparativos 

começam na  véspera,  no  dia  24  de  outubro,  ocasião  em que  os  filhos-de-santo  da  casa 

realizam a limpeza do templo44. 

Prepara-se a sala de visita de Mãe Filhinha onde fica o oratório católico com a imagem de 

Nossa Senhora da Conceição retirando o pano de renda do oratório, descobrindo todos os 

santos católicos, lavam os jarros, os castiçais e ascendem as velas; no barracão são dispostas 

as bandeirolas nas cores azul e branca de Iemanjá Ogunté, e os mariô nas aberturas; e,  por 

fim, preparam a imagem de Iemanjá Ogunté que está no quarto dos Orixá na casa de Mãe 

Filhinha para o cortejo do dia seguinte.

44 Ver, também, a programação da festa no Programa Alzira Costa da jornalista Alzira Costa da rádio Paraguaçu 
FM, em www.paraguassufm.com.br   , em 26/10/2011.  

http://www.paraguassufm.com.br/
http://www.paraguassufm.com.br/
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No dia da festa, logo cedo, por volta das 7:00hs da manhã são realizadas preces e orações 

católicas, assim como louvores a Nossa Senhora da Conceição, em frente a imagem da santa 

que se encontra cercada pelas imagens dos demais santos católicos no oratório da sala de 

visitas de Mãe Filhinha. As pessoas presentes enchem a sala, e dispõem-se nas portas e na 

varanda da casa. Às 9:00hs, ao fim das orações, todos dirigem-se para tomar o café da manhã 

no barracão onde encontram uma mesa com diversas iguarias  da região.  Ainda durante a 

manhã,  os  filhos-de-santo  realizam  a  obrigação  de  Iemanjá  Ogunté  com o  sacrifício  de 

animais votivos a ela consagrada, e mais tarde a oferenda das comidas sagradas da divindade 

em seu assento no quarto dos Orixá. 

Após o almoço, no início da tarde, os homens trabalham nos preparativos do cortejo, e as 

mulheres trabalham nos preparativos da missa em homenagem a Mãe Filhinha na Capela da 

Irmandade da Boa Morte. As 17:00hs é realizada a missa católica encomendada pelo povo-de-

santo do Ilê Axé Itaylé em homenagem a Mãe Filhinha, com a presença das mulheres da 

Irmandade da Boa Morte. 

Com o termino da missa Mãe Filhinha juntamente com suas filhas-de-santo e com o corpo das 

mulheres  da Irmandade da Boa Morte  retornam para o terreiro Ilê  Axé Itaylé  onde estão 

dezenas de pessoas na porta, a espera do início do cortejo. Com a presença de Mãe Filhinha 

tem início o cortejo que sai do barracão e toma as ruas de Cachoeira. O cortejo têm a frente a 

Filarmônica Minerva entoando a música em louvor a Nossa Senhora da Conceição, seguida 

dos Ogãs que carregam a imagem de Iemanjá Ogunté retirada do quarto dos Orixá, logo após 

vêm  Mãe  Filhinha  em  volta  das  mulheres  da  Irmandade  da  Boa  Morte  em  seus  trajes 

característicos, e, finalmente, a comunidade terreiro do Ilê Axé Itaylé e pessoas do bairro. 

Ao som de fogos de artifícios, foguetes, aplausos e cânticos católicos em louvor a Nossa 

Senhora  da Conceição e  de  cânticos  do Candomblé  em homenagem a Iemanjá  Ogunté  o 

cortejo desenvolve-se pela Rua da Delegacia, Rua Três Riachos e no largo dos Três Riachos 

decorada com bandeirolas branca e azul em frente ao terreiro. Ao voltar ao templo à imagem 

de Iemanjá Ogunté é posta no barracão, a esquerda dos alabés, e têm início a festa de Iemanjá 

Ogunté, a Orixá de Mãe Filhinha e dona do terreiro. 
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Os filhos e filhas-de-santo recolhem-se para trocar de roupa, colocam suas saias rodadas e 

regressam para o barracão para o Xirê ao som do Nagô-Vodum, e no ritmo do Quebrado, ao 

entrarem reverenciam as árvores sagradas do barracão, batem cabeça no Itoto reverenciando 

as estrelas e compõe a roda para a realização do Xirê. Até a chegada de Iemanjá Ogunté que 

dança lentamente ao redor das estrelas sob a saudação de seus filhos.

A festa de aniversário de Mãe Filhinha com rituais católicos em louvor a Nossa Senhora da 

Conceição, e rituais afro-brasileiros com as obrigações a Iemanjá Ogunté no espaço singular 

do barracão com as duas estrelas do Itoto, e as duas árvores sagradas que furam o telhado 

condensam os valores de culto, ancestralidade e parentesco da comunidade terreiro do Ilê Axé 

Itaylé.   

O valor de culto no barracão desvela-se com a presença e a relação das árvores de Obaluaiê e 

do Cabloco Taquara com o Itoto, com suas estrelas, moradas de Iemanjá e Ogum, os Orixá 

regente e patrono respectivamente. Divindades que são os pares indissociáveis do terreiro, que 

possuem cada  um o  seu  quarto  de  santo  no  templo:  Ogum em seu  quarto  em frente  ao 

barracão;  e,  Iemanjá  a  reinar  no  espaço  do  seu  quarto  dentro  da  Casa  de  Mãe  Filhinha, 

cercada pelos assentos dos demais Orixá. Terreiro de Iemanjá com Ogum na frente, templo de 

Iemanjá Ogunté, cuja presença guia os mortais a dançarem ao redor das estrelas e em frente às 

árvores. 

O Itoto do Ilê Axé Itaylé, com o conjunto de suas estrelas cria simbolicamente, durante a 

temporalidade do Xirê, o axi mundi, o opô-orum aiê, o eixo de ligação entre o Orum e o Aiê. 

Durante o Xirê, dançando o Quebrado, os mortais  saúdam os deuses e cablocos,  batendo, 

inicialmente, a cabeça no chão em frente às árvores sagradas, em sua reverência e respeito; 

depois,  antes de entrar na roda dirigem-se ao Itoto,  nas duas estrelas e,  também, batem a 

cabeça,  reverenciando  as  divindades  da  casa.  Estabelece-se  aí  a  relação  Itoto  (estrelas), 

árvores sagradas, deuses e mortais unidos pelas festas: movimentos dos corpos em transe; 

músicas e cânticos do Nagô-Vodum. 
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A festa, o Xirê, ao estabelecer a conexão e relação entre os elementos da quadratura fortalece 

o lugar, cria uma relação originária. Essas relações constroem e conservam a singularidade do 

lugar, da relação indissociável, formada por: elementos temporais, Xirê; e, espaciais, o Itoto: 

estrelas de Iemanjá (Salomão),  de Ogum (Davi),  e, árvores sagradas:  Obaluaiê e Cabloco 

Taquara; possibilitam a parição única de uma coisa distante, os deuses. Itoto com suas estrelas 

em relação com as árvores sagradas, na temporalidade das festas do Nagô-Vodum em seu 

Quebrado, constitui algo único, irreprodutível, autêntico, concebido como o aqui e o agora da 

obra  de  arte  na  esfera  do  sagrado.  Sua  existência  única  no  lugar  onde  ela  se  encontra, 

constituem-se no sentido de tudo o que foi transmitido pela tradição. Permanece, nesse lugar, 

composta por essas relações, o sistema dinâmico do axé.    

O  valor  de  ancestralidade  emerge  da  presença  simbólica  de  Mãe  Filhinha,  fundadora  e 

zeladora do terreiro, que passa suas tardes no barracão aos pés das árvores sagradas, envolta 

das estrelas fazendo seus chalés de renda. Ancestral vivo, cuja idade avançada (a atual Juíza 

Perpétua  da  Irmandade  da  Boa  Morte),  conhecedora  de  muitos  feitiços  e,  sobretudo,  de 

diversos remédios que curaram muitos desvalidos,  lhe conferiu prestígio entre o povo-de-

santo  do  Candomblé  cachoeirano.  Ela  impõe  com  sua  disciplina,  autoridade,  carisma  e 

gentileza à conservação da tradição do Nagô-Vodum. Tradição caracterizada pela forma de 

dançar durante o Xirê, reverenciando as árvores sagradas batendo a cabeça, e no rodopio lento 

dos corpos em transe em volta das estrelas de Iemanjá e Ogum do Itoto no ritmo do Quebrado 

do Nagô-Vodum de Cachoeira, seguida a risca pelos filhos-de-santo do templo, sob o olhar 

atento de Mãe Filhinha. 

Ao se conservarem o rito,  através da forma de dança singular,  e sua relação com o lugar 

particular do Xirê compostas pelas duas estrelas e as duas árvores sagradas, e da maneira de 

realizar as obrigações da casa, se conserva o lugar e a memória da casa, a tradição, legada por 

Mãe Filhinha. Conservar a tradição do Nagô-Vodum, os ensinamentos de Mãe Filhinha,  é 

conservar, também, o teor de respeito, prestígio e legitimidade da comunidade terreiro do Ilê 

Axé Itaylé entre os demais terreiros de Cachoeira e São Félix que acompanham e atestam o 

rigor das obrigações ensinadas por Mãe Filhinha. O termo ''Casa de Mãe Filhinha'', extrapola 

a espacialidade e materialidade do terreiro, subjuga o nome do templo - Ilê Axé Itaylé -  e 

passa ser o próprio Candomblé. 
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A egbé tem no cuidado aos rituais ensinados por Mãe Filhinha, a maneira de fazer de Mãe 

Filhinha, a manutenção do sistema dinâmico do fluxo de axé do templo, a conservação da 

tradição do Nagô-Vodum do Ilê Axé Itaylé.

O valor de parentesco emerge do compromisso e comunhão dos filhos-de-santo do terreiro 

que moram em outras cidades do Recôncavo, Salvador e Região Metropolitana, que em sua 

maioria, também são membros da família biológica de Mãe Filhinha. Filhos de Filhinha que 

se juntam para a realização das obrigações com os Orixá e Cablocos durante o ciclo das 

festas,  notadamente,  nos  meses  de  janeiro,  julho  e  no  aniversário  da  fundadora,  quando 

passam a habitar no Ilê Axé Itaylé, e aqueles que moram em sua volta, nas circunvizinhanças, 

passando a frequentá-lo diariamente, e a dormir dentro do terreiro, em certos rituais. 

Durante esse período a egbé junta esforços financeiros e materiais, mantendo as relações de 

ajuda mútua, e os laços de cooperação tanto para as obras de conservação e ampliação do 

templo, em suas transformações contínuas, no tempo espiralado, quanto para a conservação da 

tradição da casa, dos rituais e obrigações. Festas que tecem, tal como Mãe Filhinha tece suas 

rendas, as relações de parentesco: de sangue e de santo. E, tem no lugar singular da festa no 

Itoto, com suas estrelas envoltas das árvores sagradas o lugar de aglutinação da família, o 

lugar da tessitura da família do Ilê Axé Itaylé. O lugar da festa, da relação originária, cria na 

temporalidade do Xirê o ápice da tessitura familiar, que possibilita o pleno desenvolvimento 

do sistema dinâmico de axé.

Essa peculiaridade em que as árvores sagradas que são moradas de Orixá, Vodum, Inquices e 

Cablocos constituindo lugares onde se realizavam obrigações e rituais anuais, e em torno dos 

quais se organizaram os cultos afro-brasileiros no recôncavo baiano dando origem a  egbés, 

aos terreiros e suas arquiteturas criando a relação singular entre as estrelas do Itoto com essas 

árvores sagradas, que nascem do chão e furam os telhados dos barracões, compondo o espaço 

da  festa,  do  Xirê,  acontece,  além  do  Ilê  Axé  Itaylé,  também,  em  outros  terreiros  de 

Candomblé de Cachoeira e São Félix, como: Raiz de Airá; Capivari-Pé da Cajá, ambas da 

nação Nagô-Vodum (ver Fig. 48 e 49): 
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Fig. 49: Árvores sagradas, assentos de Obaluaiê furando o telhado do 
barracão do Raiz de Airá, São Félix. Data: 2011.

Fig. 48: Árvores sagradas, assentos de Obaluaiê furando o telhado do 
barracão do Capivari, São Félix. Data: 2011.
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Em Cachoeira e São Félix, as árvores sagradas (assentos de Orixá e Cablocos), também furam 

os telhados dos Ilê Orixá (templos dos Orixá), e os telhados das casas dos Cablocos, tal como 

acontece nos barracões. Isso, como vimos no Ilê Axé Itaylé, Capivari-Pé da Cajá, e Raiz de 

Airá, não ocorre por causa da falta de espaço físico, mas sim por que eram lugares sagrados 

onde  realizavam-se  rituais  nos  espaços  livres  dessas  cidades,  anteriores  a  existência  dos 

terreiros, e a partir dos quais organizaram-se esses templos. As árvores sagradas tornam-se os 

elementos geratrizes das arquiteturas dos terreiros da região.

Nos  terreiros  de  Salvador  e  Região  Metropolitana,  as  divindades  e  ancestrais  (cablocos), 

podem estar assentados tanto nos pepelês dentro dos quartos dos Orixá e Cablocos, quanto 

nos seus respectivos Ilê Orixá e Casas de Cablocos, ou, ainda, encontram-se assentados em 

pedras ou em árvores sagradas na mata sagrada e em locais semi-públicos nos terreiros. Juana 

Elbein dos Santos caracteriza os assentos de Orixá, destacando a sua presença em árvores 

sagradas onde é fixado o axé da divindade, quando plantada, e em cujos pés são depositas as 

oferendas ou, ainda, em templos, os Ilê-Orixá. Trata, portanto, os assentos presentes em duas 

situações: em templos; e, árvores sagradas. Nos templos:

O ''terreiro'' concentra, num espaço geográfico limitado, os principais locais 
e as regiões onde se originaram e onde se praticam os cultos da religião 
tradicional africana. Os  òrìsà  cujos cultos estão disseminados nas diversas 
regiões da África Yorùbá, adorados em vilas e cidades separadas e ás vezes 
bastante distantes, são contidos no ''terreiro'' nas diversas casas-templos, os 
ilé-òrìsà. [...] Cada casa - ilé-òrìsà – contém o ''assento'' consagrado ao òrìsà 
–  ìdí-òrìsà –  que  é  objeto  de  adoração  comum,  chamado  àjobo.  A cada 
entidade sobrenatural  correspondem ''assentos''  específicos e os elementos 
que  os  compõem expressam os  diversos  aspectos  do  òrìsà  cuja  natureza 
simbolizam (Santos, 1986, p.35). 

E, nas árvores sagradas:

Ògún está profundamente ligado ao mistério das árvores e consequentemente 
a Òrìsàlá. Seu ''assento'' é ''plantado'' ao pé de um igì-ìyeyè (Spondias Latea 
ou  Spondias Monbin) (cajazeira) no Brasil,  ou ao pé de um  odán,  de um 
akòko ou de um àrábà na Nigéria e no Daomé, e rodeado por uma perene 
cerca de pèrègun (Dracaena Fragrans), chamada Espada de Ògún no Brasil. 
Ás  vezes  seu ''assento''  também é ''plantado''  ao pé de um  igí-òpe,  cujos 
troncos  simbolizam  a  matéria  individualizada  dos  òrìsà-funfun e 
particularmente de Òsàlá (Santos, 1986, p.92). 
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Roger Bastide trás, também, observações tanto dos assentos dos Orixá colocados nos pepelês 

dos  quartos  dos  santos  e,  principalmente,  nos  seus  templos  por  excelência,  os  Ilê  Orixá, 

quanto dos assentos dos Orixá fixados em árvores sagradas: 

O  ilê-orixá  é antes de mais nada um templo e, como tal, guarda todos os 
objetos  nos  quais  as  divindades  foram fixadas:  pedras,  pedaços de ferro, 
tambores etc.,[...]. Como já indicamos, distinguem-se no templo os orixás do 
ar livre e os outros orixás. Os primeiros, Omolu, Ogum, Oxóssi, têm seus 
santuários separados do corpo do edifício; mas, esteja o quarto do orixá no 
interior ou no exterior da casa, seja-lhe ou não dado um nome especial (sala 
do trono de Xangô,  sala  do tanque de Iemanjá...),  todos são  pejis;  ali  se 
encontram, em travessas ou em pratos, as pedras ''feitas'', com os alimentos 
que lhes foram oferecidos, tudo recoberto por toalhas bordadas, as insígnias 
das  divindades,  e  ás  vezes  esculturas  africanas  ou  imagens  de  santos 
católicos. [...] Vê-se também muitas vezes, nas moitas emaranhadas, uma ou 
duas  árvores  cujos  galhos  trazem  pendurados  pedaços  de  pano  branco 
chamados ojás, e ao pé dos quais se encontram garrafas, pratos, recipientes 
de toda espécie.  Uma dessas árvores,  a  gameleira-branca (Ficus doliaria,  
religiosa) é  identificada com o  Iroco,  a árvore sagrada dos africanos,  e é 
preparada exatamente como se prepara uma pedra ou uma filha-de-santo, 
isto é, fixando-se dentro dela a divindade; daí por diante torna-se objeto de 
culto, não pode mais ser tocada por ninguém, e, se lhe cortassem os galhos, 
deles correria sangue (Bastide, 2011, p. 80)      

Vemos em Bastide e, também, em Juana Santos, que centraram seus estudos nas grandes casas 

de Candomblé de Salvador, que as árvores sagradas (onde geralmente assentam-se os Orixá 

do mato), são fixadas o axé da divindade, e que todos os sacrifícios de animais votivos e 

oferendas de comidas sagradas e bebidas se fazem aos seus pés, rente ao chão. As árvores 

sagradas, portanto, são assentos autônomos, livres, geralmente de um Orixá vinculados ao 

mato, sem precisar de nenhum elemento construtivo sagrado auxiliar, porque essas árvores 

foram plantadas com o axé da divindade. A árvore é a própria divindade.  E, se contrapõem, 

como nos trás Bastide e Juana Santos aos templos dos Orixá ou os quartos dos Orixá (quarto 

dos santos), geralmente vinculados aos Orixá urbanos, que possuem em seu interior os altares 

sagrados,  o  pepelê,  onde  são  dispostos  os  assentos  das  divindades  com seus  respectivos 

elementos simbólicos. Em Cachoeira e São Félix as divindades não habitam em um ou outro, 

mas  podem estar,  simultaneamente,  em  ambos.  Os  pepelês  com  os  assentos  dos  deuses 

relacionam-se com as árvores sagradas, edificando a morada peculiar dos deuses, criando uma 

relação própria, uma relação indissociável, onde o pepelê e a árvore sagrada são uma coisa só. 

As árvores sagradas podem emergir  tanto de um pepelê circular que abraça e envolve as 

árvores  sagradas  com  os  diversos  elementos  simbólicos  característicos  do  assento  da 
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divindade, como ocorre nos terreiros do Capivari-Pé da Cajá, Raiz de Airá e o próprio Ilê Axé 

Itaylé da nação Nagô-Vodum, quanto, as árvores sagradas podem emergir, também, em frente 

aos pepelês dentro dos Ilê Orixá e Casas de Cablocos, rasgando, também, seus telhados, como 

acontece nos terreiros: Raiz de Airá, Lobanekum, da nação Nagô-Vodum; e, o Rosarinho, Ilê 

Axé Ogunjá, da nação Ketu (ver Fig. 50). Essas duas situações na realidade são manifestações 

de uma mesma e peculiar  relação entre assentos de divindades nos pepelês e assentos de 

divindades nas árvores sagradas, que podem estar juntos, concomitantes, inter-relacionados, 

criando uma relação, construindo um lugar próprio, através de uma particular instância da 

quadratura, uma morada peculiar dos Orixá, filhos-de-santo, Orum e Aiê. 

Fig. 50: Árvores sagradas, assentos de Cabloco furando o telhado da 
Casa dos Cablocos, Ilê Axé Ogunjá, São Félix. Data: 2011.
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No Lobanekum, na Terra Vermelha, localidade rural de Cachoeira o assento de Ogum e seu 

respectivo  pepelê  no  Ilê  Orixá  de  Ogum  cuja  árvore  sagrada  furava  o  telhado,  foram, 

recentemente, transferidos para quarto dos Orixá dentro do templo, onde estão reunidos todos 

os assentos dos Orixá, porque, segunda a Ialorixá do Lobanekum, Mãe Maria Lúcia Barreto 

dos Santos, foi construído ao lado do templo de Ogum a Casa de Exu, e segundo a tradição 

desse templo, o Ilê Orixá de Exu têm que ficar sozinho, isolado no espaço do terreiro. Existe 

hoje em dia apenas as ruínas das fundações da Casa de Ogum (ver Fig. 51).   

Fig. 51: Árvores sagrada, assento de Ogum que furava o telhado do Ilê 
Orixás de Ogum, hoje apenas as ruínas da fundação do templo, 

Lobanekum, Cachoeira. Data: 2010
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Os terreiros de Cachoeira e São Félix,  principalmente, os da nação Nagô-Vodum têm nas 

árvores  sagradas  que furam os  telhados dos barracões,  Ilê  Orixá e  Casa de Cablocos  um 

aspecto espacial simbólico que os diferenciam, que lhes atribui particularidade, peculiaridade, 

singularidade, que lhes é próprio. 

Exu, agora, nos convida a sair da cidade e adentrar a zona rural, a trilhar pelos caminhos 

sinuosos e tortuosos de barro em direção a Terra Vermelha, localidade povoada de templos 

afro-brasileiros centenários que zelam por diversas histórias, nos leva ao Viva Deus.
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1.4 – VIVA DEUS.

Exu aparece, mais uma vez, no pé de uma ladeira no bairro do Caquende. Ele nos convida a 

acompanhá-lo  pela  estrada  de  barro  da  zona  rural  da  cidade  até  a  localidade  da  Terra 

Vermelha, caminhamos até um portão envelhecido, enferrujado, entretanto, imponente que se 

abre  para  um caminho de  pedras  aparelhadas  que  terminam em uma bela  casa.  Exu nos 

apresenta o terreiro Viva Deus, a ''Casa de Zé do Vapor''.

  

O terreiro Erán Ope Oluwa, chamado pelo povo-de-santo de Cachoeira de Terreiro Viva Deus 

(ver  Fig.  52),  localiza-se  no  alto  da  Terra  Vermelha,  numa  localidade  da  zona  rural  de 

Cachoeira, próxima a sede urbana (ver Fig. 53). O Viva Deus foi fundado em 1911, trata-se, 

portanto, de um terreiro centenário,  tendo como regente o Orixá Ogum. Pertence a nação 

Nagô-Ixejá, e teve como fundador o legendário Zé do Vapor. Apresenta acesso muito difícil 

em virtude da topografia acidentada e estrada sinuosa, beirando as encostas dos morros. O 

Viva Deus encontra-se implantado no alto de um morro cuja cota de nível é muito superior ao 

nível  da  lamina  d´água  da  barragem  de  Pedra  do  Cavalo.  Apresenta  a  mais  bela  vista 

panorâmica da região, tendo ao fundo o Rio Paraguaçu, as cidades de Cachoeira e São Félix, e 

as cadeias rítmicas dos morros do Recôncavo. 

Fig. 52: Entrada do Terreiro Viva Deus, Cachoeira, Bahia.
 Data: 2009.
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Zé do Vapor45 (ver Fig. 54), filho de Ogum, era um negro que trabalhava na cantina do Vapor 

de Cachoeira, que ligava a cidade de Cachoeira a capital, Salvador, através do Rio Paraguaçu, 

além de possuir duas quitandas, uma na Rua do Carmo e outra na Rua da Igreja do Monte 

embaixo da Lira Siciliana, em Cachoeira.  A cantina pertencia a Tranquilino Bastos, negro, 

abolicionista, um dos fundadores da Lira Siciliana46, como nos conta dona Dadi47 (ver Fig. 

55):

45 A linhagem de liderança e sucessória da casa: 1 - Zé do Vapor, 2 – Antônio Ogã; 3 – Misrael, Ogã; 4-
Amozinho, Ogã, filho de Antônio Ogã; 5 – Pai Sérgio. 

46 Filarmônica  da  cidade  cujos  membros  eram negros,  descendentes  de  escravos,  e  que  rivalizava  com a 
Filarmônica Minerva, de origem aristocrata, dos fazendeiros de fumo e açúcar da região. 

47  Dadima Bonfim Barbosa dos Santos, comumente chamada de Dona Dadi, é Iakekerê (mãe-pequena), do 
Terreiro Viva Deus, e membro da Irmandade da Boa Morte. Ela é irmã do Babalorixás do templo, Pai Sérgio 
Bonfim Barbosa dos Santos, que mora no Alto do Peru, bairro de Plataforma em Salvador, onde instalou um 
outro terreiro da mesma nação. Com idade avançada, 90 anos, ele regressa ao Viva Deus somente no mês de 
janeiro para as festas anuais da casa.   Dona Dadi, filha de Ewá, nasceu dentro do terreiro, dentro do axé. 
Têm hoje em dia 70 anos de idade. Seu barco saiu no dia 1ª. de janeiro de 1954, tendo ela entrado no terreiro 
em 1953, passando um ano dentro da roça em processo de iniciação. Foi iniciada aos 13 anos de idade. Viveu 
muitos anos em Salvador, mas sempre regressando ao Viva Deus, em Cachoeira, para as festas. Morou, ela o 
seu irmão Sérgio, e diversos primos, durante a infância nas chamadas ‘’Casas de Tolerância’’, ‘’Casas de 
vida fácil’’, ‘’Casas da vadiagem’’, ‘’Casas da Luz Vermelha’’, ou seja, em prostíbulos, no centro antigo da 
cidade. A primeira casa de prostituição em que ela residiu foi em um pequeno sobrado próximo a Igreja da 
Conceição  da  Praia,  no  início da  Ladeira  da  Conceição.  Em seguida,  mudaram-se para  outra  ‘’casa  de 
tolerância’’ na Rua Campos Sales, no final do Taboão. Estudou em escola de freiras, em uma escola católica 
na Ladeira dos Fernandes no Pelourinho, recebendo uma formação cristã, todavia, sempre fiel ao som dos 
atabaques e ao ritmo do  Quebrado  do Viva Deus. Finalizou o chamado segundo grau, hoje ensino médio, 
logo em seguida, realizou concurso, sendo aprovada e nomeada para a Justiça do Trabalho, onde trabalhou 
até a sua aposentadoria. Posteriormente, voltou em definitivo para Cachoeira, onde reside, e cuida da casa 
para o irmão, impedido de fazê-lo pela idade avançada. Dona Dadi é uma senhora determinada, valente, toma 
as rédias da casa com pulso firme, muito conversadeira, falante e eloquente é a zeladora do terreiro, sobe em 
árvores, adentra no mato, faz roça, concerta os telhados, faz as reformas da casa, carrega água da fonte na 
cabeça, e os serviços de limpeza e cozinha do templo, como ela se auto intitula ‘’sou moleque macho’’.

Fig. 53: Terreiro Viva Deus, Terra Vermelho, Cachoeira, Bahia..
 Data: 2011.
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Era na cantina do vapor, que essa cantina era de Tranquilino Bastos, negro, 
abolicionista, que fundou a Lira, e Zé do Vapor também tinha uma quitanda 
entendeu? Na rua do Carmo e também, outra, não sei se fechou ou abriu 
outra, embaixo onde mora Estênia, ele sabe quem é, que aquele prédio da 
Lira era um só até subi o Monte, mas depois dividiram por dentro dividiram, 
que do meio pra frente é a Lira,  lá  na Caixa Econômica,  e do meio pro 
fundo, é a residencia de Estênia e Zé do Vapor tinha quitanda na terceira 
descendo do  monte,  primeira  que  têm uma  garagem,  segunda,  a  terceira 
porta  onde  tinha  o  sindicato  dos  metalúrgico,  sabe?  Daqui  de  Estênia? 
Subindo o Monte que embaixo têm a Erótica, a Heroica, autopeças Heroica, 
pegadinho era uma coisa só ali, até que dividiram por dentro, isso, descendo 
têm a garagem, outra porta,  na terceira porta não era sindicato? Ali era a 
quitanda do Zé do Vapor. (informação verbal).48

48  Entrevista realizada com Dadima Bonfim Barbosa dos Santos, Dona Dadi,  em 03/06/2009, no Viva Deus, 
município de Cachoeira.

Fig. 54: Foto de Zé do Vapor no barracão do Viva Deus, Cachoeira, 
Bahia. Data: 2009.
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Zé do Vapor, morava numa casa na Rua do Carmo, do lado esquerdo, próximo ao cais do 

porto de Cachoeira, e lá possuía seus assentos, assim como fazia suas consultas e serviços 

espirituais, notadamente, tratamentos medicinais do povo do recôncavo. Entretanto, lá não se 

realizavam festas, o Xirê dos Orixá, apenas consultas e tratamentos. Certa ocasião, a esposa 

de  Tranquilino  Bastos  foi  atacada  por  uma  enfermidade  cujos  médicos  de  Cachoeira,  e 

Salvador, segundo se conta, não conseguiram diagnosticar e curar. Logo, foi levada para Zé 

do Vapor, cujo tratamento realizado em sua casa na Rua do Carmo surtira efeito, curando a 

senhora moribunda. Tranquilino Bastos em agradecimento ofereceu dinheiro como pagamento 

dos serviços  prestados  à  Zé do Vapor,  que proibido pelo Orixá de receber  o dinheiro,  se 

negou. Tranquilino Bastos então, em sinal de gratidão pelo feito, deu a Zé do Vapor uma de 

suas propriedades rurais com ‘’porteira fechada’’, para que ele pudesse fazer seu Terreiro de 

Candomblé, sua ‘’roça’’ e cuidar do povo doente, abrir seu hospital dos desvalidos, como nos 

fala Dona Dadi:

[...] então ele curou a mulher de Tranquilino Bastos, sim senhor, aqui em 
Cachoeira, em Salvador ninguém descobriu a doença dessa criatura, mas não 
era nada de médico, era coisa espiritual, aí ele curou, ela ficou muito forte, e 
não sei o que lá, queria agradecer Zé do Vapor, em pagamento, o Orixás não 
autorizou ele receber dinheiro de ninguém, mas ele insistiu, aí  foi  aí  que 
surgiu  aqui.  Deu a  doação que ele  tinha isso  aqui,  era  enorme,  aí  fez  a 

Fig. 55: Dadima Bonfim Barbosa dos Santos, Dona Dadi, Cachoeira, 
Bahia. Data: 2009.
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doação a Zé do Vapor: ''oh seu Zé eu não tenho dinheiro mas eu vou lhe dá 
aquela roça porque lá dá pro senhor botar seus Orixás pra cuidar do povo e 
fazer sua Roça de Candomblé'',  e ele ficou ainda sem querer,  porque diz 
assim,  que  não  tinha  aquela  ganância  de  pegar  nada  ficou  dizendo  não 
precisa, ele insistiu tanto que fez a doação aqui ficou, veio plantou tudo aqui, 
em 1909 a  1910 por  aí,  e  quando foi  em 1911 inaugurou o Candomblé. 
(informação verbal).49

O primeiro espaço-movimento do Viva Deus, sob o tempo espiralado, o Tempo-Okotó ocorreu 

em 1910 quando foi fundado o terreiro, a partir de uma pré-existência, a sede da fazenda de 

Tranquilino Bastos na Terra Vermelha (ver Fig.56). Instaura-se o terreiro, com o plantio do 

axé da casa, transforma-se a antiga sede da fazenda em templo, sacraliza-se o espaço, funda-

se  um território  sagrado,  abre-se  a  conexão  do  Orum com o  Aiê,  instaura-se  o  sistema 

dinâmico do fluxo de axé.  

Zé do Vapor transforma a casa recebida como presente para que o sistema dinâmico do fluxo 

de axé ocorra, possa acontecer em sua plenitude. Ao se transformar e adaptar os espaços pré-

existentes se edifica o terreiro de Candomblé, instaura-se o lugar da quadratura afro-brasileira, 

o habitat dos: Orixá, filhos-de-santo, do Orum e do Aiê. 

49  Entrevista realizada com Dadima Bonfim Barbosa dos Santos, em 03/06/2009, no Viva Deus, Cachoeira.

Fig.56: Viva Deus:1-entrada, 2-sede da fazenda, 3-mata
 Data: 2010.
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Zé do Vapor transforma a sede da fazenda em barracão e roncó. A antiga sala de estar, com 

uma mureta a meia altura que delimitava a sala de visita, vira o salão do barracão, onde ocorre 

o Xirê, e onde estão as cadeiras dos Ogãs, da alta hierarquia do culto, e o trono de Zé do 

Vapor.  As  laterais,  sala  de  jantar  e  descanso,  viraram  arquibancadas  para  a  assistência, 

mulheres do lado esquerdo e homens do lado direito como mandam à tradição do Nagô-Ixejá, 

como ocorre, também, nos terreiros das nações Ketu, Ixejá, Nagô e Jêje. Ao fundo do salão 

foram  criados  os  lugares  dos  músicos,  os  alabés.  Ainda,  os  dois  quartos  do  fundo  são 

transformados em roncó: um roncó para os homens, à direita; e, o outro, para as mulheres, à 

esquerda (ver Fig. 57 a 60). Esses movimentos vão ao encontro das condições necessárias ao 

pleno desenvolvimento da comunidade terreiro, da  egbé, da sua construção, consolidação e 

manutenção e, sobretudo, da edificação do lugar da realização das festas, do Xirê, do ápice do 

sistema dinâmico do axé, quando os mortais encontram os deuses e o Orum encontra o Aiê. 

Como nos conta Dona Dadi, nos relatando das permanências do barracão:

Olha, até 1954, ou antes que quando eu nasci aqui e fui pra Salvador, mas 
sempre tava aqui todo o ano frequentando as festas e tudo mais, o roncô era 
também de palha, e o chão batido. É, aí dentro você vai entrar aí daqui a 
pouco era tudo, aí dentro continua parecendo um cercadinho, como era, não 
desmanchou, é também continua a mesma coisa. (informação verbal).50

50  Entrevista realizada com Dadima Bonfim Barbosa dos Santos, Dona Dadi,  em 03/06/2009, no Viva Deus, 
município de Cachoeira.

Fig. 57: Barracão do Viva Deus, antiga sala de estar da fazenda de 
Tranquilino Bastos, Cachoeira, Bahia. Data: 2009.
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Fig. 58: Assistência do Barracão do Viva Deus, antiga sala de jantar 
de Tranquilino Bastos, Cachoeira, Bahia. Data: 2009.

Fig. 59: Viva Deus:1-entrada, 2-ronco feminino, 3-ronco masculino, 4-
sanitários, 5-cozinha ritual, 6-quarto, 7-varanda, 8-sala, 9-quarto, sanitário.

 Data: 2010.
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Nessa época, realiza-se um ‘’puxadinho’’, atrás do roncó das mulheres, para a construção da 

cozinha sagrada, ritual, tendo no quintal, um lugar específico para as matanças. Edifica-se, 

logo,  espaços fundamentais  para a alimentação do axé,  através das oferendas  de comidas 

sagradas às divindades e, principalmente, do sangue dos animais votivos, veículos do axé. 

Ainda, sob o primeiro espaço-movimento, a entrada imponente da antiga fazenda composta 

por um longo caminho de pedras aparelhadas com filas de coqueiros e árvores frondosas em 

suas laterais formando uma perspectiva cujo ponto de fuga era a sede da fazenda, transforma-

se em um espaço sagrado. O caráter estético desse caminho transforma-se em religioso, com a 

criação e construção de diversos assentos de Orixá em árvores sagradas envolto dos seus 

respectivos pepelês (ver Planta 60 e 61).

Fig.60: Viva Deus:1-entrada, 2-barracão, 3-mata sagrada, 4-Exu 
Bomboxira, 5-Dacor, 6-Tempo, 7-Ossaim, 8-Obaluaiê, 9-Exu de Ogum, 10-

Coladina, 11-Casa de Ogum, 12-Ogum, 13-Casa de Egum, 14-Fonte de 
Oxum, 15-Casa de Oxalá. Data: 2010.
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A  composição  da  fachada  da  antiga  sede  da  fazenda,  agora  barracão,  chamada  pela 

comunidade terreiro de ‘’casa-grande’’, toda feita de paredes espessas em adobe51 (como a 

antiga sede da fazenda de Tranquilino Bastos),  foi  conservada.  As portas e  janelas foram 

pintadas de azul escuro, em homenagem ao regente da casa, o Orixá Ogum. Foram postas na 

platibanda  da  fachada  três  quartinhas52:  uma  no  centro,  pertencente  a  Oxalá;  e  duas  nas 

extremidades, uma pertencente à Iemanjá, e a outra, a Ogum (ver Fig. 62 e 63). 

51  Técnica construtiva de terra em que são feitos tijolos de barro, a argila é misturada com porções de água 
determinadas e, ainda, algumas fibras vegetais, formando uma pasta densa, moldados em grandes blocos, 
prensados e postos para secar.

52  Essa prática simbólica têm origem e influência da tradição dos Candomblés Congo e Angola, em que as 
quartinhas são postas nos muros, sobre as cumeeiras do lado externo do telhado, coroando platibandas, sobre 
os pórticos de entrada dos terreiros, sobre os telhados e platibandas dos Ilê Orixá. 

Fig. 61: Caminho de Pedra até o barracão do Viva Deus, Cachoeira, 
Bahia. Data: 2009.
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Possuem a atribuição sagrada de guardar a água da chuva que advém do Orum, a água lustral 

- uma água de purificação – que imprime um processo de purificação, de limpeza, um ritual 

velado, aos corpos dos convidados que ao penetrarem no ambiente do barracão deixam as 

cargas negativas para trás.

As  três  quartinhas  da  platibanda  compõem na  fachada  uma  cortina  sagrada  de  axé  que 

preparam os  corpos  dos  visitantes  para  as  atividades  que  se  realizarão  durante  as  festas, 

protegendo, também, o espaço do barracão contra as cargas impuras, negativas, externas ao 

terreiro. Dona Dadi nos relata a manutenção das quartinhas:

Que  essa  parede  da  frente  aí  nunca  foi  desmanchada.  É  nunca  foi 
desmanchada essa daí,  o telhado várias vezes. Olha eu não sei  que eu já 
encontrei assim, agora o telhado sim que desmanchou fez o telhado, aquela 
coisa, eu só vejo as quartinhas aí, aqui caiu uma ô, não foi colocada outra 
ainda,  são  três,  é  isso,  cada  cabeceira  e  no  meio  a  outra.  (informação 
verbal).53

53  Entrevista realizada com Dadima Bonfim Barbosa dos Santos, Dona Dadi,  em 03/06/2009, no Viva Deus, 
município de Cachoeira.

Fig. 62: Fachada do barracão do Viva Deus, em adobe, e, antiga sede 
da fazenda de Tranquilino Bastos, Cachoeira, Bahia. Data: 2009.
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Foram construídos, ainda, na época da inauguração, no primeiro espaço movimento, em 1911: 

um quarto  de  Oxalá  na  lateral  do  barracão;  um Ilê  Orixá54 de  Ogum;  um Ilê  Orixá  de 

Obaluaiê; a fonte de Iemanjá, no vale; um Ilê Egum, nos fundos do terreiro; um assento de 

Oxóssi numa cajazeira ao lado do barracão. Ao longo da estrada de pedra que liga a entrada 

do terreiro ao barracão foram feitos, também, os assentos de Dacor, Tempo, Ossaim, Exu 

Bomboxira, e Coladina55 em árvores sagradas, e um assento de Exu de Ogum (ver Fig. 64 a 

66). Dona Dadi nos relata a temporalidade desses assentos:

Não a de Oxumarê é mais nova, a de Oxóssi também é mais nova, o atim de 
Colodina é antigo, ali fez o que? Reformar aquele negócio que não tinha 
nem muro, voltou mais reformou, ali era o quê? Foito uma cerca, descendo 
aqui no lado esquerdo, tá vendo o muro lá perto da porteira? Ali também é 
outro assentamento de Exu, Exu Bomboxira. (informação verbal)56.

54  Templo consagrado a uma divindade específica: Orixás, Vodum, Inquice, onde é colocado o seu respectivo 
assento, elementos simbólicos, ferramentas, comidas sagradas, e, são realizados as suas obrigações e rituais. 

55  Corresponde a Exu Fêmea.
56 Entrevista realizada com Dadima Bonfim Barbosa dos Santos, Dona Dadi,  em 03/06/2009, no Viva Deus, 

município de Cachoeira.

Fig. 63: Fachada do barracão do Viva Deus, as três quartinhas: 
centro-Oxalá cabeceiras-Iemanjá e Ogum. Cachoeira, Bahia. 

Data: 2009.
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Constrói-se conforme a tradição do Nagô Ixejá, como um agrupamento, reunião e conjunto de 

assentamentos em árvores sagradas, e em diversos Ilê Orixá, onde cada divindade possui o 

seu  lugar  de  adoração,  possui  o  seu  templo,  a  sua  morada  individual,  tal  como  ocorre, 

também, nos terreiros de origem Iorubás: Ketu, Nagô, Ixejá, desde  quando possuam espaço 

suficiente dentro do terreiro para isso. 

O Viva  Deus  da  nação Nagô Ixejá  se  diferencia  da  tradição  Nagô-Vodum e  Nagô-Tedô, 

caracterizada,  segundo o Ogã Eduardo (Duda) do Aganju Didê,  pelo fato  da maioria  dos 

assentos das divindades, dos Orixá, encontrarem-se reunidos em um mesmo recinto, dividindo 

e  compartilhando o mesmo espaço.  No Nagô-Vodum e Nagô-Tedô os assentos  dos  Orixá 

encontram-se  num mesmo quarto  de  santo  dentro  de  alguma das  construções  do  templo, 

mesmo quando o terreiro possui espaço suficiente para a construção dos templo isolados. Isso 

ocorre tanto com os terreiros urbanos quanto e, principalmente, com os terreiros rurais do 

Nagô-Vodum e Nagô-Tedô: Lobanekum, Lobanekum Filho, Aganjú Didê, Ilê Axé Itaylé, Ilê 

Axé Obá Curuji,  Capivari-Pé da Cajá.  No Nagô-Vodum os  Orixá  estão,  em sua maioria, 

reunidos num mesmo lugar, independe, portanto, das limitações físicas do templo. 

Fig. 64: Ilê Orixás de Ogum, atrás Ilê de Oxossi e sua cajazeira, e, 
por último o Ilê Egum do Viva Deus. Cachoeira, Bahia. Data: 2009.
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O segundo espaço-movimento da casa, regido pelo Tempo-Okotó, ocorreu pouco tempo após a 

inauguração, quando o povo-de-santo de Cachoeira começou a frequentar sistematicamente o 

templo; com o aumento do fluxo de pessoas buscando tratamentos de saúde e, principalmente, 

com o aumento considerável de filhos-de-santo feitos pelas mãos de Zé do Vapor. A feitura 

levava, antigamente, no ‘’tempo dos mais velhos’’, nos terreiros de Cachoeira e São Félix, no 

mínimo um ano, onde a noviça ficava recolhida de saia durante um ano dentro do templo e, 

observa-se, também, um aumento do número de Ogãs. Os filhos-de-santo e Ogãs começaram 

a se instalar na ‘’roça’’ em função de três aspectos: primeiro, a necessidade da construção do 

abrigo, da casa própria, feitas em arquitetura de terra (adobes e taipas-de-mão), e cobertas de 

palhas, como forma de escapar dos aluguéis e despejos, porque a maioria eram trabalhadores 

biscateiros57,  logo,  sem rendimentos  fixos que pudessem garantir  a  moradia.  Segundo, da 

necessidade de subsistência material de sua família, porque como não possuíam trabalho fixo, 

podiam  plantar  no  terreiro,  faziam  ‘’roças’’ de  produtos  agrícolas  variados58,  e  criavam 

diversos animais não só para os rituais,  mas também, para a alimentação cotidiana,  cujos 

excedentes  eram vendidos  na feira59 de  Cachoeira.  Terceiro,  pelos  laços  de solidariedade, 

parentesco, e ajuda mútua que a egbé, a comunidade terreiro, oferecia no dia-a-dia (ver Fig. 

66). Como relata Dona Dadi:
57  Biscateiros significa: trabalhadores temporários que possuem um determinado ofício, mas no entanto, não 

possuem trabalho remunerado e vinculado a uma instituição pública e/ou privada. 
58  Mas comuns eram: mandioca, feijão, milho, legumes, e verduras.
59 As mães-de-santo dos terreiros de Cachoeira e São Félix na primeira metade do século XX possuíam suas 

quitandas e vendas nas feiras da cidade, viviam da comercialização dos artesanatos, produtos agrícolas e 
animais, e iguarias e quitutes da culinária afro-brasileira e do recôncavo baiano.

Fig. 65: Ilê Orixás de Obaluaiê Cachoeira, Bahia.
 Data: 2009.
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Não antes aqui criava tudo, tudo, bode, carneiro, porco, pato, galinha, não sei 
o que mais, tudo para a festa daqui, para as obrigações, tanto que, bem pouca 
coisa comprava lá embaixo, mas depois de estrada de asfalto e facilidade de 
trazer o que mais aí fico e bota aqui saia e fugia e não voltava mais, tudo isso 
e  o dono pegava né,  aí  deixou de trazer  aqui  o  ano passado tinha muita 
galinha aqui, todo mundo quase, isso aqui é meu, a galinha deitada a galinha 
sai pinto não sei o que lá, esse aqui é meu, esse aqui é de Dadi, esse aqui é 
de não sei  quem e ficava todo aqui,  nas obrigações não comprava quase 
nada. (informação verbal).60  

Com a migração dessas pessoas da sede da cidade para o terreiro, surgiu uma pequena vila de 

casas, composta de quatro casas de um lado, e mais quatro do outro, logo ao lado do novo 

barracão, feitas de taipa-de-mão e cobertas de palha. E, no final dessa nova rua, formado por 

esses correios de casas, foi construída uma casa de farinha, em adobe, que atendia não só a 

comunidade  terreiro  do  Viva  Deus,  mas  todo  o  povo-de-santo  da  Terra  Vermelha,  os 

desvalidos  trabalhadores  rurais  das  fazendas  de  fumo,  e  dos  decadentes  engenhos  da 

circunvizinhança. E, ainda, foi construída adjacente ao barracão, uma casa que foi usada por 

Pai Sérgio e por Dadi como moradia, e hoje em dia funciona como hospedagem quando eles 

vão para as obrigações (ver Fig. 66). Como nos conta Dona Dadi:

Aqui dentro? Já morou sim, muita gente que tomou conta daqui, inclusive 
compadres de minha mãe, minha mãe é madrinha de uma das filhas dele que 
nasceu aqui dentro também, aqui dentro também nasceu uns filhos do finado 
Amozinho, esse Amozinho era Ogã daqui filho do finado Antônio Ogã que 
também foi colocado aqui por Zé do Vapor. [...] Tinha. Eu alcancei aqui ô em 
cima dessa pilha de pedra daí até lá. Não, rs, rs, rs, raspar mandioca e comer 
beiju feito da hora, foi, isso, e vinha muita gente que vinha de perto para 
fazer a farinha aqui, torrar aqui. Era, nas fazenda é que não falta, tinha aqui, 
tudo mundo, todo mundo vinha aí, aí pra fora naquela cerca tem a pedra de 
Oxóssi [...] Aqui têm morou aqui é como eu tô dizendo Antônio Ogã, que ele 
morou aqui  dentro  que  os  filhos  nasceram aqui,  mas  não  era  dentro das 
casas, aqui ô, aqui tinha um correio de casas que eu falei e no lado de cá 
também tinha outro correio de casas. (informação verbal).61 

60  Entrevista realizada com Dadima Bonfim Barbosa dos Santos, Dona Dadi,  em 03/06/2009, no Viva Deus, 
município de Cachoeira.

61  Entrevista realizada com Dadima Bonfim Barbosa dos Santos, Dona Dadi,  em 03/06/2009, no Viva Deus, 
município de Cachoeira.
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Esse  movimento  de  fluxo  da  cidade  a  zona  rural,  da  cidade  para  o  terreiro,  deveu-se  a 

necessidade  de  moradia  e  subsistência,  na  esfera  da  reprodução  da  vida,  da  comunidade 

terreiro do Viva Deus, encontrando acolhida na casa de Zé do Vapor. O terreiro oferecendo as 

condições materiais de sobrevivência dos seus filhos e filhas-de-santo através das moradias, 

roças de produtos agrícolas, criação de animais, a fabricação da farinha, e suas respectivas 

comercializações  nas  feiras  das  cidades  do  Recôncavo  propiciaram  coesão  a  egbé,  a 

comunidade terreiro. 

Essa micro economia, em que o povo-de-santo retira da terra do templo o seu sustento no dia-

a-dia, retira a sua manutenção material, conserva, também, o próprio sistema dinâmico do axé 

do terreiro. A coesão da  egbé  envolta do templo,  dada por essa micro economia, é o que 

possibilita, naquele momento e circunstância, a existência do Candomblé, conservado pela 

alimentação, potencialização e distribuição do axé do templo durante as festas e obrigações 

dos Orixá, realizadas por essa comunidade terreiro que existia e vivia pelo trabalho na terra no 

terreiro de Zé do Vapor.

Fig.66: Viva Deus:1-entrada, 2-barracão, 3-mata sagrada, 4-Exu 
Bomboxira, 5-Dacor, 6-Tempo, 7-Ossaim, 8-Obaluaiê, 9-Exu de Ogum, 10-

Coladina, 11-Casa de Ogum, 12-Ogum, 13-Casa de Egum, 14-Fonte de 
Oxum, 15-Casa de Oxalá, 16-Casa de Farinha, 17-Casas.  Data: 2010.
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No terceiro espaço-movimento, regidos pelo tempo espiralado, os barcos das iaôs (noviças) 

não cessaram de sair, e com elas temos a construção de um conjunto de três casas ao lado do 

Ilê Orixá de Ogum (ver Fig. 67), composta apenas de quartos, com a função de hospedagem 

para os filhos-de-santo que vinham de Salvador, e de outras cidades do Recôncavo Baiano 

para o ciclo de festas do calendário litúrgico62 do templo. Foi feito, ainda, para atender a essa 

demanda, um conjunto de sanitários externos, atrás do barracão. Portanto, a arquitetura se 

movimenta,  transforma-se,  para  oferecer  as  plenas  condições  para  o  funcionamento  das 

atividades religiosas do terreiro. No Nagô-Ixejá, quanto mais filhos-de-santo o templo possuir, 

mais  forte  será  o  axé  da  casa,  porque  maior  será  a  corrente  e  esforço  coletivo  para  sua 

alimentação dada pelo atendimento ao rigor dos tabus,  das obrigações e das oferendas às 

divindades, que será tanto maior quanto maior for o número de iniciados. O aumento da egbé 

corresponde a um aumento do sistema dinâmico do axé da casa. 

Nesse aspecto o Nagô-Ixejá do Viva Deus também se difere da nação Nagô-Vodum e Nagô-

Tedô, nesses, segundo as suas tradições, as famílias-de-santo são bastante reduzidas, porque 

nelas  a  família-de-santo  é  a  mesma família  biológica  (consanguínea),  inicia-se  apenas  os 

membros  da  família,  ou  pessoas  que  são  consideradas  parentes.  O Candomblé  no  Nagô-

Vodum é uma herança e patrimônio familiar. 

62  O calendário de festas do Viva Deus é: duas semanas em janeiro quando se abre a casa e se faz obrigação 
para os Orixá da casa, notadamente, Ogum, Oxalá, Iemanjá, Oxumaré, e, Oxóssi; em junho têm a festa de 
Iansã, e a de Xangô; 02 de julho festa de Oxumaré e cablocos.

Fig. 67: Casas de Hospedagem do lado do Ilê Orixás Ogum. Cachoeira, 
Bahia. Data: 2009.
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Já no Nagô-Ixejá o que importa é o número de iniciados que podem ser ou não membros da 

família descendente de Zé do Vapor, buscam-se, através do aumento dos filhos-de-santo da 

casa o aumento do axé do templo. Por isso o Viva Deus é o terreiro em Cachoeira e São Félix 

que possui o maior número de quartos e casas para hospedagens dos seus filhos para a época 

das festas. Nesse mesmo movimento, foi construído o Ilê Orixá de Oxóssi nos fundos do 

barracão, e um Ilê Orixá para Oxalá.  Porque as raízes da Cajazeira do assento de Oxóssi 

estavam fissurando e danificando o antigo quarto de Oxalá no lado do barracão. Esse ''novo'' 

Ilê Orixá de Oxalá foi construído em tijolos, do outro lado do barracão, em frente à vila de 

casas e da casa de farinha. O antigo quarto de Oxalá, foi convertido em mais um quarto de 

hospedagem para os  filhos-de-santo.  Esse ''novo''  Ilê  Orixá de Oxalá,  todavia,  constituí  o 

mesmo templo, porque o axé da divindade permanece através da transformação. Foi mudando 

de lugar que o axé da divindade foi conservado. 

Nessa  transformação  se  transfere  o  pepelê  de  Oxalá  com  seus  elementos  simbólicos 

(alguidares,  pratos  e  jarros  em porcelana  branca,  Opaxorô,  quartinhas,  etc...),  e  o  axé  da 

divindade fincada no chão, retirado e plantado novamente através do ritual do orô, em um 

ojubo (buraco feito no chão), em frente ao ''novo'' pepelê. Essa ''nova'' construção, constitui o 

mesmo templo, porque o axé da divindade foi transferido, e com isso preservado. O templo 

não é a construção, a arquitetura enquanto materialidade, mas é o lugar do axé da divindade. 

O templo permanece em meio às  transformações  materiais,  porque o seu axé permanece, 

mesmo em um outro lugar.  Portanto,  a ''nova''  construção não existe,  o ''novo''  templo de 

Oxalá não existe, ele apenas se mudou, se transferiu, de um lugar para outro, todavia, sendo o 

mesmo templo, porque o seu axé permanece o mesmo (ver Fig. 68 e 69). Como nos fala Dona 

Dadi sobre a temporalidade das casas dos Orixá: 

Ali é de Oxumarê, ali é nova. Ali é Oxalá, aquela casa também não era ali, 
era aqui desce lado. É, porque do lado de cá sempre foi mais fresco, era aqui, 
como o lugar ficou apertado e a jaqueira de Oxóssi cresceu demais tive de 
serrar as coisas né e aí fez, a de cá é até menor, aquela ali é maior, também 
não é novinha não viu.  Não essa daqui  sempre foi  de  bloco,  essas  duas, 
porta, janela, não uma janela, uma porta, inclusive daquela vez que eu falei o 
dono daquela última lá ficava tinha conforto, quer muito conforto em roça? 
A gente dorme é no chão. É, na esteira,  em cima do banco. (informação 
verbal).63

63  Entrevista realizada com Dadima Bonfim Barbosa dos Santos, em 03/06/2009, no Viva Deus.
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Em seguida, no quarto espaço-movimento, foi construída ao lado do Ilê Orixá de Oxalá, uma 

casa de hospedagem (ver Fig.70), de vários quartos substituindo uma das filas de casas de 

taipa, e mais uma casa, também, para hospedagem, no final das casas ao lado do Ilê Orixá de 

Ogum (ver Fig.71). 

Fig. 68: Ilê Orixás de Oxalá Cachoeira, Bahia.
 Data: 2009.

Fig.69: Viva Deus:1-entrada, 2-barracão, 3-mata sagrada, 4-Exu 
Bomboxira, 5-Dacor, 6-Tempo, 7-Ossaim, 8-Obaluaiê, 9-Exu de Ogum, 10-

Coladina, 11-Casa de Ogum, 12-Ogum, 13-Casa de Egum, 14-Fonte de 
Oxum, 15-Casa de Oxalá, 16-Casa de Farinha, 17-Casas, 18-Casa de Dadi, 
19-sanitários, 20-local matança, 21-Oxóssi, 22-Casa de Egum. Data: 2010.
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Mais casas e aposentos para os filhos-de-santo do templo, que sob a tradição do Nagô-Ixejá 

do  Viva  Deus  vão  se  multiplicando  como  o  números  de  seus  membros,  alimentando  e 

fortalecendo o fluxo de axé do templo.  

Fig. 70: Casas de hospedagem. Cachoeira, Bahia.
 Data: 2009.

Fig.71: Viva Deus:1-entrada, 2-barracão, 3-mata sagrada, 4-Exu 
Bomboxira, 5-Dacor, 6-Tempo, 7-Ossaim, 8-Obaluaiê, 9-Exu de Ogum, 10-

Coladina, 11-Casa de Ogum, 12-Ogum, 13-Casa de Egum, 14-Fonte de 
Oxum, 15-Casa de Oxalá, 16-Casa de Farinha, 17-Casas, 18-Casa de Dadi, 
19-sanitários, 20-local matança, 21-Oxóssi, 22-Casa de Egum, 23-Quartos. 

 Data: 2010.
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Todavia, recentemente, no quinto espaço-movimento, sob o Tempo-Okotó, com a morte dos 

ogãs  e  filhos-de-santo  mais  velhos,  e  a  saída  das  gerações  mais  novas  para  a  cidade, 

retornando para Cachoeira e demais cidades da região, num fluxo de retorno, em busca de 

trabalho e melhores condições de vida, os correios de casa de taipa ficaram vazios e perderam 

a sua função básica de moradia, e foi engolidas pelo tempo, devolvendo a Onilé a terra que 

constituía suas paredes. 

Em seu lugar foi erguida o Ilê Orixá de Oxumaré, em tijolinho (ver Fig.72). Houve ao mesmo 

tempo uma redução dos membros da casa, com o falecimento dos ''mais velhos'' e, também, 

uma fragmentação da egbé, que deixou de viver, na esfera do cotidiano, no espaço do terreiro, 

passando à habitar as cidades do Recôncavo Baiano, Salvador, e Região Metropolitana. As 

diversas casas outrora cheias de filhos-de-santo, que abrigaram diversas famílias, que foram à 

maternidade  e  velório  de  gerações,  passaram a  ser  habitadas  pelas  lembranças  dos  mais 

velhos, que ainda resistem ao tempo. O axé do templo, o sistema dinâmico do axé do terreiro, 

sofreu um abalo, um enfraquecimento. 

Fig.72: Viva Deus:1-entrada, 2-barracão, 3-mata sagrada, 4-Exu 
Bomboxira, 5-Dacor, 6-Tempo, 7-Ossaim, 8-Obaluaiê, 9-Exu de Ogum, 10-

Coladina, 11-Casa de Ogum, 12-Ogum, 13-Casa de Egum, 14-Fonte de 
Oxum, 15-Casa de Oxalá, 16-Casa de Farinha, 17-Casas, 18-Casa de Dadi, 
19-sanitários, 20-local matança, 21-Oxóssi, 22-Casa de Egum, 23-Quartos, 

24-Casa de Oxumaré, 25-Casa de Oxóssi. Data: 2010.
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Entretanto, durante o ciclo das festas do mês de janeiro quando tocam para os Orixá, com o 

regresso  e  estadia  dos  filhos-de-santo  do  templo  para  o  cumprimento  das  obrigações  e 

oferendas às divindades o templo é salvo da degradação, da ruína, do enfraquecimento do axé 

da casa, do fim do sistema dinâmico do axé.  

E, no espaço-movimento atual, por enquanto, o Candomblé foi salvo da ruína. Porque a egbé 

voltou a crescer. Embora a comunidade terreiro não more mais dentro do templo, sempre 

regressam nos períodos de festas ou em alguma atividade religiosa específica. O número de 

membros voltou a crescer, principalmente, com a abertura do terreiro Orile Eda Ifan Jú, por 

Pai Luiz Sérgio Barbosa, e abertura de terreiros filhos em outros estados. Esse terreiro é da 

nação Ketu, localizado no Alto do Cabrito, no subúrbio ferroviário de Salvador. O filhos-de-

santo de Pai Sérgio também participam dos festejos no Viva Deus de Cachoeira, porque Pai 

Sérgio continua sendo o líder religioso do Viva Deus, e para lá se dirigem no mês de janeiro 

para o cumprimento de suas obrigações.  

Para abrigar os filhos do terreiro Orile Eda Ifan Jú foram feitos duas casas de hospedagem: 

uma com diversos  quartos,  ao lado do Ilê  Orixá de  Ogum; e,  outra  paralela  a  lateral  do 

barracão, ao lado do Ilê Orixá de Oxalá. Foi construído, mais um Ilê Egum (ver Fig.73), atrás 

do Ilê Orixá de Oxóssi, no início da mata sagrada, em virtude do aumento de assentos dos 

mortos  da  casa.  Construiu-se,  ainda,  um refeitório  (ver  Fig.74),  atrás  do  barracão,  que  é 

utilizado para as refeições coletivas do povo-de-santo e, sobretudo, nos intervalos das festas 

sagradas durante a noite, e durante as madrugadas. E, por último, um dos filhos-de-santo do 

templo construiu uma casa para Pai Sérgio,  ampla,  toda rodeada de varanda e telhado de 

quatro águas (ver Fig.75). Construções que vêm atender a restauração do Candomblé, que 

outrora, passou por um processo de enfraquecimento, de ruína, pela redução do número de 

seus membros, vital na tradição do Nagô-Ixejá. Com o aumento de seus membros, fortaleceu-

se  o  sistema  dinâmico  do  axé  do  templo,  o  axé  da  casa  foi  alimentado,  potencializado, 

fortalecido,  restaurado.  Restaurar  um  terreiro  de  Candomblé,  portanto,  não  constitui  o 

congelamento da materialidade, a conservação estática das construções e espaços, mas sim 

qualquer medida que conserve o pleno fluxo de axé, conserve o seu sistema dinâmico. E a 

construção dos quartos de hospedagem, seus movimentos, seu caráter dinâmico veio atender a 

esse chamado, o clamor do axé do templo.    
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Fig.73: Ilê Egum. Cachoeira, Bahia. Data: 2009.

Fig.74: Refeitório do Viva Deus. Cachoeira, Bahia. Data: 2009.
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Em meio aos diversos espaços-movimentos, que no Viva Deus, ocorreu em um fluxo mais 

intenso em virtude dos momentos de expansão-retração da egbé, com uma família extensa que 

extrapolava  as  relações  de  consanguinidade,  portanto,  mais  numerosa,  temos  Exu  a  nos 

convidar a perambular em seus lugares prediletos no terreiro, lugares em que Iroco teima em 

preservar. Os lugares da permanência peculiares do Viva Deus. Lugares que permanecem, 

dentro  das  transformações  do  tempo  espiralado,  permanências  que  conservam  na 

transformação o sistema dinâmico do axé, porque a comunidade terreiro do Viva Deus lhes 

atribuem valores de culto, ancestralidade e parentesco tendo na festa do Orixá Ogum, dono do 

terreiro, o momento máximo de aglutinação desses lugares e valores. 

Como foi dito, em outra ocasião, o templo foi fundado por Zé do Vapor em 19 de março de 

1910, e inaugurado em 23 de junho de 1911, sendo consagrado ao Orixá Ogum. Apresentava 

um calendário de festas ao longo do ano, como nos relata Dona Dadi:

Fig.75: Viva Deus:1-entrada, 2-barracão, 3-mata sagrada, 4-Exu Bomboxira, 
5-Dacor, 6-Tempo, 7-Ossaim, 8-Obaluaiê, 9-Exu de Ogum, 10-Coladina, 11-
Casa de Ogum, 12-Ogum, 13-Casa de Egum, 14-Fonte de Oxum, 15-Casa de 

Oxalá, 16-Casa de Farinha, 17-Casas, 18-Casa de Dadi, 19-sanitários, 20-
local matança, 21-Oxóssi, 22-Casa de Egum, 23-Quartos, 24-Casa de 

Oxumaré, 25-Casa de Oxóssi, 26-Refeitório, 27-Casas. Data:2010.
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Vinha sim, era festa aqui na Roça todo ano os daqui também agente vinha, 
São João lá embaixo agente vinha ficava aqui na roça, tinha um miolo aqui 
que ficava fugueira, tirava lenha daqui de dentro, troncos de jaqueiras do dia 
20, 20, 21 até o dia 02 de julho que fazia a festa de Oxumaré, é isso, dia 02 
de julho, todo ano, não faltava um ano, não faltava um ano. […] Todo ano, aí 
alimentava  aquela  fogueira  até  02  de  julho,  chovia,  chovia,  chovia  não 
apagava porque era bem alimentada. […] Não, aqui não chama Xangô, aqui 
é Ogum, Iemanjá, Oxumarê, entendeu? Quer disser tinha assim Xangô dos 
filhos-de-santo da casa, tinha a obrigação de Xangô, agente foi fazer a festa 
pra aquele Xangô, o Xangô daquela pessoa. […] O Xangô já vi pisou na 
brasa nesse terreiro aqui ô no meio, viu, quando a obrigação é de Xangô de 
minha  tia  Mariazinha ele  morava na  Marinchuria  na  caixa d´água  lá  em 
cima, na Manchuria, sabe onde é? Ela mora por ali, o Xangô dela feito por 
Zé do Vapor obrigação minha mãe é que saia com a cabeça, não tinha quem 
pegasse você já viu a obrigação de Xangô? No salão? Não é bonito? Pois a 
minha mãe é que saia com a cabeça, mas Xangô corria atrás parecendo doida 
pra pegar a minha mãe tche, tche, tche...corria aquilo era emocionante, uma 
festa bonita, Xangô pisando na brasa meu irmão, nem tchum a fique aí, aí, 
aí, já outro ô, chegou aqui dizendo ''meu paizinho não gosta daquilo não'', eu 
ô meu Deus, vai pra zorra, rs, rs, rs eu não acredito, pelo que eu já vi pai. 
(informação verbal).64

Entretanto, em virtude da idade avançada de Pai Sérgio, 94 anos, atual Babalorixá do templo 

que reside em Salvador, e pela distância em que se encontram os principais filhos-de-santo 

que abriram suas casas em outros estados65, o calendário de festas do templo, atualmente, 

circunscreve-se à duas semanas que gravitam entre os meses de janeiro e fevereiro. No dia 12 

de  fevereiro  de 2011 foi  realizada  a  festa  em comemoração ao  centenário  do Viva Deus 

abrindo o ciclo de festa daquele ano66. 

Um grande contingente de filhos-de-santo estive presente para a homenagem à Pai Sérgio e, 

sobretudo, ao centenário do templo, vieram de Salvador, cidades do Recôncavo Baiano e dos 

estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Alagoas preenchendo com sua presença os inúmeros 

quartos  de  hospedagem da  casa.  Inicia-se  segundo  Dona  Dadi  o  ciclo  das  festas  com a 

obrigação de Ogum, uma semana depois a obrigação a Iemanjá e, por fim, na última semana 

fecha-se o ciclo com a obrigação e festa de Oxumaré, e durante os quinze dias realizam-se as 

obrigações para as demais divindades do terreiro.  

64  Entrevista realizada com Dadima Bonfim Barbosa dos Santos, em 03/06/2009, no Viva Deus.
65 O Viva Deus possui terreiros filhos nos estado da Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e Alagoas.
66 SOUTO, Mário Jorge. Terreiro Viva Deus, mais de 100 anos de história. In: Revista Xirê. São Paulo, ed. 

Fev., 2011. Sr. Mário Jorge Souto é Ogã do Ilê Axé Awon Omo Eledumaré, no Rio de Janeiro, terreiro filho 
do Viva Deus, nesse artigo o autor trata sobre as festividades, calendários e atividades das comemorações dos 
100 anos do terreiro.
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No dia 11 ocorreu os preparativos para a festa com um mutirão dos filhos-de-santo limpando 

o espaço do templo da entrada até o descampado em frente  ao barracão.  No dia 12 pela 

manhã,  realizou-se as obrigações a Exu e depois para Ogum com o sacrifício de animais 

votivos a eles consagrados, e a tarde foram preparados na cozinha ritual as comidas sagradas 

que depois foram ''arriadas'' nos assentos das divindades. Ainda durante a tarde a comunidade 

terreiro enfeitou o templo, os filhos-de-santo colocaram bandeirolas azuis em homenagem a 

Ogum, folhas de palmeiras de dendê no percurso de pedra da entrada até o barracão. No 

barracão colocaram os mariôs nas aberturas do templo, ojás67 prateados com flores coloridas 

(brancas,  amarelas  e  lilás),  em volta  dos  pilares  que  sustentam o  telhado  do  barracão  e 

delimitam o salão, e com o mesmo tecido fizeram tiras que ligavam os pilares e cobriam o 

espaço do salão potencializando o espaço da festa. No piso espalharam folhas sagradas e, por 

fim, prepararam um bolo nas cores branco e azul que foi disposto em frente aos atabaques.

Às  19  horas  teve  início  a  festa  com  foguetes  e  fogos  de  artifícios.  Pai  Sérgio  prestou 

homenagem ao fundador da casa, o lendário Zé do Vapor, em seguida oraram em memória do 

fundador do templo, e, por fim, bateram os parabéns em homenagem ao centenário do Viva 

Deus. Os alabés tocaram para os Orixá e formou-se a roda no salão decorado, e ao entrarem 

em transe os filhos-de-santo presentes foram levados ao quarto do giro para vestir o santo. 

Saíram  belas  Oxum,  Iemanjá,  Obá,  Nanã  e  Iansã  vestidas  com  roupas  preparadas 

especialmente para a data. Tocaram para Ogum, que adentrou no salão com a saudação de 

todos,  abrindo os caminhos e  o  ciclo  das  festas.  Todos prestaram as devidas reverências. 

Depois que Ogum retirou-se do recinto os alabés tocaram para os Cablocos encerrando a 

festa, esses apareceram no terreiro em frente ao barracão e lá foram mantidos porque são 

proibidos por Pai Sérgio de entrarem no barracão, por serem considerados muito bagunceiros. 

Nesse momento, foram servidos a feijoada de Ogum em meio à cerveja, cachaça e jurema. 

Foram realizadas nesse dia, ainda, as obrigações de confirmação de um Ogã, de 14 anos do 

Babalorixá Roberval de Oiá, de 21 anos do Babalorixá João Carlos de Oxum, dos 7 anos das 

Egbomis Telma de Oxum e Rodrigo de Oxóssi, e o Decá de Fábia de Oiá. Nos dias seguintes 

foram feitas as obrigações as árvores sagradas do terreiro, nos assentos dos Orixá do mato: 

Tempo, Ossaim, Dancor, e Oxóssi.  E, em seguida, os dos Orixá que encontram-se nos Ilê 

Orixá. São nos assentos dos Orixá do mato que se encontra a diferença do Viva Deus. 

67 Panos em forma de laços que são colocados em volta das árvores sagradas.
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O valor de culto no Viva Deus acontece nos lugares sagrados próprios do terreiro onde ocorre 

a  mesma  relação  indissociável  entre  assentos  de  divindades  nos  pepelês  e  assentos  de 

divindades  nas  árvore  sagradas  apresentadas,  anteriormente,  nos  terreiros  Raiz  de  Airá, 

Lobanekum, Capivari-Pé da Cajá, e Ilê Axé Itaylé da nação Nagô-Vodum; e, o Ilê Axé Ogunjá 

e Rosarinho da nação Ketu. Todavia, no Viva Deus as árvores não irrompem os telhados, seja 

ele de um barracão ou de um Ilê Orixá ou Casa de Cabloco, mas a relação entre pepelê e 

árvore sagrada permanece a mesma. 

No Viva Deus inúmeros são os assentos de divindades em árvores sagradas em frente aos 

pepelês,  constituindo  uma  relação  originária,  indissociável.  Eles  compõem o  caminho  de 

pedra que vai da entrada do templo ao barracão. Do lado esquerdo temos os assentos de: Exu 

de Ogum, e de Coladina (Exu Fêmea ver Fig.76). Do lado direito temos os assentos de: Exu 

Bomboxira, Dancor, Tempo, Ossaim (ver Fig.77 a 79).   Todos eles apresentam seus pepelês 

com  as  árvores  sagradas  à  frente.  Esses  diversos  assentos  são  protegidos  por  cercados 

retangulares e circulares. Esses cercados, de meia altura, foram edificados para proteger os 

assentos, com seus diversos elementos simbólicos ao ar livre, dos animais que habitam na 

mata do templo e nas fazendas da circunvizinhança. Todavia, com espaços suficientes para a 

realização das obrigações a essas divindades nos períodos das festas.  

Fig. 76: Assento de Coladina (Exu Fêmea), Cachoeira, Bahia.
 Data: 2009.
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Fig. 77: Assento de Exu Bomboxira. Cachoeira, Bahia. Data: 2009.
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Fig. 79: Assento de Tempo. Viva Deus, Cachoeira, Bahia.
 Data: 2009.

Fig. 78: Assentos de Ossaim, Tempo, e, Dancor. Cachoeira, Bahia.
 Data: 2009.
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Todos esses pepelês além de possuir todos os elementos simbólicos de um altar no interior dos 

Ilê Orixá compostos basicamente por:  um pepelê (banco em terra ou de tijolo),  onde são 

postos os assentos das divindades com suas quartinhas, ferramentas sagradas, o otá Orixá 

(pedra  sagrada),  gamelas,  jarros,  alguidares,  ojubó  (buraco  feito  na  terra  para  receber  o 

sacrifício  de  animais  votivos),  têm,  também,  uma  estrutura  de  cobertura  que  protege  os 

assentos do pepelê da ação das intempéries. Notadamente, os assentos de Ossaim, Dancor e 

Tempo, cuja estrutura composta por dois pilares delgados que sustentam uma pequena laje são 

coroados por um pequeno frontão e um par de cabeças de cavalos. 

Essa  estrutura  potencializa  essa  relação  de  distinção-interação  entre  assento  de  Orixá  no 

pepelê e assento de Orixá na árvore sagrada, fortalecendo a relação indissociável, que durante 

o dia-a-dia encontra-se enquanto um lugar sagrado, mas que atinge seu valor de culto, durante 

o ciclo das festas e das obrigações às divindades.     

Essa relação entre assento das divindades nos pepelês e assentos de divindades nas árvores 

sagradas num mesmo recinto, interconectadas, criando uma conexão originária e indissociável 

constroem e conservam a singularidade do lugar, formada por: elementos temporais - rituais 

das  obrigações  as  divindades  (oferendas  de  comidas  sagradas  e  sacrifícios  de  animais 

votivos); e, espaciais, constituídos pelos pepelês cobertos: com os elementos simbólicos das 

divindades, e árvores sagradas. Essa relação permite a aparição única de uma coisa distante, 

os deuses: os Orixá, Inquice e Vodum. 

A relação entre o pepelê coberto com sua estrutura e as árvores sagradas (ver Fig.80), na 

temporalidade  das  festas  do  Nagô-Ixejá,  constitui  algo  irreprodutível,  único,  autêntico, 

concebido como o aqui e o agora da obra de arte na esfera do sagrado, sua existência única no 

lugar onde ela se encontra, constituem no sentido de tudo o que foi transmitido pela tradição 

do templo. Permanece, nesse lugar, composta por essas relações, o sistema dinâmico do axé. 
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No Viva Deus, ainda, mesmo quando não nascem dentro do Ilê Orixá, as árvores sagradas 

estabelecem uma relação de interação, edificando uma conexão originária com o Ilê Orixá 

dessa divindade. Como acontece na relação estabelecida entre a árvore sagrada de Oxóssi, 

com seu assento, que se encontra logo atrás do Ilê Orixá de Oxóssi. O Ilê Orixá de Oxóssi foi 

edificado logo em frente a sua árvore sagrada (ver Fig.81). 

Fig.80: Peji de Tempo e Assento de Tempo na árvore sagrada. Viva Deus, 
Cachoeira, Bahia. Data: 2009.
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O valor de ancestralidade se faz presente com a figura do lendário de Zé do Vapor,  cuja 

memória é zelada quando a comunidade terreiro conserva a relação dos assentos dos Orixá 

nos pepelês com as árvores sagradas. Porque assim foram construídos por Zé do Vapor, e, 

dessa forma, foi seguido pelos seus filhos na ocasião da construção da casa de Oxóssi sob a 

proteção  da  copa  da  árvore  sagrada  dessa  divindade,  conservando  o  legado  do  ancestral 

coletivo.  Ao  se  conservarem  a  relação  pepelê-árvore  sagrada,  potencializada  através  da 

maneira  de  realizar  as  obrigações  do  Nagô-Ixejá,  se  conserva  a  memória,  a  presença  na 

ausência de Zé do Vapor. Conservar os ensinamentos de Zé do Vapor, a tradição do Nagô-

Ixejá, e os espaços sagrados singulares do templo edificados por ele é conservar, também, a 

densidade do prestígio da comunidade terreiro do Viva Deus entre os demais terreiros de 

Cachoeira e São Félix, que validam a atenção prestada as obrigações ensinadas por Zé do 

Vapor. Logo, a expressão ''Casa de Zé do Vapor'', vai além da concretude do terreiro, subjuga 

o nome do templo (Viva Deus), e passa ser o próprio Candomblé.  Zé do Vapor, após a sua 

morte, torna-se um ancestral coletivo, transforma-se em um ''pai-ancestral'' de todos os filhos 

da casa, que em espírito,  continua zelando tanto o templo quanto os seus filhos.  Ele está 

presente nos momentos de fortuna e infortúnio da vida individual dos seus filhos e, também, 

da comunidade do Viva Deus. Como nos conta Dona Dadi:

Fig.81: Árvore sagrada com o assento de Oxóssi atrás do Ilê Orixás de 
Oxóssi, compondo uma unidade, Viva Deus, Cachoeira. Data: 2011.
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Ô, foi o seguinte, antes de eu nascer, rs, rs, rs, meu pai era doido para ter 
uma filha, ele já tinha filho com outra mulher, ele é daqui, Zé do Vapor fez o 
santo dele aqui, mas ele não gostava de candomblé, meu pai era índio, Kiriri, 
minha raça toda, de meu pai toda Kiriri, então, naquela época Zé do Vapor 
entendeu  de  fazer  o  santo  dele,  ele  tinha  Oxalá,  tal,  fez,  mas  ele  ficou 
muito...não gostou, e fez o barco de pai João, e foram três um de Oxum, 
outro de Obaluaiê, e meu pai Oxalá, então fez a promessa ao Senhor do 
Bonfim que queria uma filha mulher e tal, tal, tal...tanto que eu tenho um 
negócio com o Senhor do Bonfim por causa dele, entendeu? Inclusive ele 
botou o meu nome, e minha mão: ''pra quê? Depois de 13 anos que eu tive o 
último filho pra ter menino mais agora'', mas zé do Vapor tinha dito a ela que 
ela ia ter outra filha dito a ela que ia ter outra filha e tal, tal, tal, e quem 
vinha era mulher, Orixás, e ele que ia batizar e que não sei o que mais, mas 
não deu tempo, porque quando eu nasci ele já tinha falecido, entendeu? E 
disse que não podia outra pessoa só ele fazer o meu santo, que meu irmão a 
essa altura já era confirmado, já era nascido a muito tempo, foi confirmado 
aqui  por ele,  mas ele tinha as  coisa dele de santo lá embaixo na rua do 
Carmo,  na  rua  do  Carmo,  não  tinha  esse  terreiro  aqui  não.  (informação 
verbal).68

O valor de parentesco emerge da responsabilidade dos inúmeros filhos-de-santo do Viva Deus 

que  moram em outras  cidades  do  Recôncavo  Baiano,  Salvador,  Região  Metropolitana  e, 

também, dos membros do templo de Pai Sérgio no Alto do Cabrito, no subúrbio ferroviário de 

Salvador, que possuem cargos ou frequentam o Viva Deus para a realização das obrigações 

com os Orixá e Cablocos durante o calendário das festas, principalmente, no mês de janeiro. 

No Viva Deus a família-de-santo, a família extensa, abrange e extrapola a família de sangue, 

como foi dito em outra ocasião, diferente com o que acontece com o Nagô-Vodum onde a 

família-de-santo e a de sangue confundem-se e limitam-se. As festas tecem as relações de 

parentesco. Durante as festas a egbé reúne esforços financeiros e materiais, conservando tanto 

as relações de cooperação e de ajuda mútua da comunidade, quanto às condições físicas do 

templo.  Ao  se  conservar  a  família-de-santo,  conserva-se  o  templo  e,  por  conseguinte,  o 

sistema dinâmico do axé, o próprio Candomblé. 

Exu, agora, de seu jeito ladino, brincalhão, irônico e sarcástico chama-nos a segui-lo, mais 

uma vez, Terra Vermelha acima, para encontrar um terreiro que foi a casa dos desvalidos, 

hospital dos pobres, e lugar de resistência cultural, o Aganju Didê.

68  Entrevista realizada com Dadima Bonfim Barbosa dos Santos, Dona Dadi,  em 03/06/2009, no Viva Deus, 
município de Cachoeira.
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1.5 – AGANJÚ DIDÊ.

Exu, agora, aparece em meio aos bambuzais na Terra Vermelha, brincado de esconde-esconde. 

Ele nos convida a participar da brincadeira, e pulando de bambu em bambu ele aparece e 

desaparece nos conduzindo pelo bambuzal até emergir da mata uma construção que ele chama 

de ''Casa da Esperança'', o terreiro Aganjú Didê, a ''Casa de Mãe Judith''.

   

O  terreiro  Aganjú  Didê  (ver  Fig.  82  e  83)  localiza-se  no  alto  da  Terra  Vermelha,  numa 

localidade da zona rural de Cachoeira, logo após os terreiros Lobanekum Filho e Viva Deus 

(ver Fig. 84). O terreiro Aganjú Didê, também é chamado de Ilê Axé Ici Mimó, é da nação 

Nagô-Tedô, têm como regente, o dono da cumeeira, o Orixá Xangô Aganjú Didé. É a única 

casa em Cachoeira dessa nação. A sua egbé  considera o Nagô-Tedô como sendo o ''Nagô 

Puro'', porque lá não se recebe e nem possui assentos de Coladinas, Padilhas e Cablocos e, 

principalmente,  pelo  caráter  ritual  de  tocar  suas  músicas,  até  pouco  tempo,  com  cinco 

atabaques a mão, sem as varetas rituais, os agdavis, como nos relata o Babalaxé Antônio dos 

Santos da Silva, o Duda:

Aqui é Nagô, Nagô duro, é o Nagô Puro, é. Não, é Nagô-Vodum. É o Nagô 
Puro, a nação aqui era cinco atabaque, esses atabaque que tá aí não era dessa 
casa  aqui,  aqui  quando  foi  fundado  era  cinco  atabaque  de  dendê.  Era, 
candomblé aqui era tocado com cinco atabaques na mão [...] Não, tá tocando 
com três, mas a nação aqui são cinco atabaques. (informação verbal).69

Vilson Caetano aborda o sentido da nação Nagô Tedô e a expressão Tedô70: 

Sobre o chamado nagô tedô,  o Terreiro Ici  Mimo,  ou ''casa  forte que só 
pratica o bem'' – segundo Antônio dos Santos Silva, conhecido como Duda, 
que atualmente encontra-se à frente deste terreiro -, é o único terreiro nagô 
em Cachoeira que se autodenomina Tedô. Segundo Duda, Tia Judite (Judite 
Ferreira  do  Sacramento)  plantou  a  casa  na  localidade  chamada  Terra 
Vermelha,  com  a  ajuda  do  ''pessoal  da  Lama'',  uma  localidade  de  São 
Gonçalo  dos  Campos,  e,  também,  auxiliada  pelo  ''finado  Pai  João''.  Em 
algumas falas, a expressão nagô tedô é empregada no sentido de expressar 
algo ''muito forte'', secreto ou, como sugere Luis Magno, algo que embora 
não se raspe tem muita bobagem na cuia e no paió. ''Porque aonde não se 
tira cabelo, se planta mais ao Oriente. Se faz a coroa oriental que se chama 

69  Entrevista realizada com o Babalaxé Antônio dos Santos da Silva, o Duda, em 24/07/2009, no Aganjú Didê, 
na Terra Vermelha, no município de Cachoeira.

70 Ver também a origem da expressão Tedô em Bitedô: Onde moram os Nagôs, de Luiz Cláudio Nascimento e, 
também, em A Formação do Candomblé: História e ritual da nação jeje na Bahia, de Luis Nicolau Parés. 



                                                                                                                                                 159

catulação.  É  uma  coroa  oriental  que  são  coisas  do  santo  que  nem  se 
conversa''.  Voltaremos a essa relação. Embora o terreiro de Mãe Judith se 
autodenomine nagô tedô, segundo depoimentos de pessoas deste terreiro, a 
casa sempre raspou seus iniciados. (CAETANO, 2005, p.64).

Fig. 83: Barracão do Aganjú Didê Cachoeira, Bahia. Data: 2011.

Fig. 82: Entrada do Aganjú Didê, Cachoeira, Bahia. Data: 2011.



                                                                                                                                                 160

O terreiro foi fundado em 191671, por Mãe Judith, constituindo um dos maiores terreiros da 

região. Segundo Sr. Agenor72 (ver Fig. 85), ogã do Aganjú Didê, sobrinho73 e filho de  criação 

de Mãe Judith Ferreira do  Sacramento74, ela já realizava suas práticas curativas desde quando 

residia na Pindumbeira em São Gonçalo dos Campos. Mãe Judith é oriunda do Terreiro do 

Lama de São Gonçalo sob a direção de Pai João da Lama. A fama de curandeira de Mãe 

Judith se espalhava por todo o Recôncavo até o sertão da Bahia, salvando a vida de muitas 

crianças moribundas, entre elas, o próprio Ogã Agenor, que até hoje presta reverência a sua 

salvadora. Assim nos relata o Ogão Duda, atual zelador do templo:

Se confirmou com sete dias de nascido que antigamente não podia enterrar o 
menino pagão né, ele morava no Iguape, tava morrendo, mãe Judith andava 
muito no Iguape e disse: ''vamo levar o menino pra não enterrar pagão, vamo 
levar pra mãe Judith batizar'',  aí  mãe Judith:  ''chegou até aqui não morre 
não'', botou ele em cima do rum e fez o ato todo ali confirmou ele, deu o 
maior dobrador de rum aqui da época dele, tá vivo até hoje, foi tirado de 
dentro de um balaio, de um balaio cheio de folha. (informação verbal)75.

71  Segundo Edmar Ferreira dos Santos a roça foi comprada por Mãe Judith em 1913 nas mãos do Sr. Fransisco 
Xavier Neves. (SANTOS, 2009, p.146). 

72  Hemógenes Cardoso Almeida, comumente chamado de Sr. Agenor, é Ogã do Terreiro de Candomblé Aganju 
Didé.  Nasceu  em 1926,  no  Engenho da  Ponte,  no povoado de  Santiago  do Iguape,  região  histórica  de 
resistência e revolta escrava, com a formação de diversos quilombos no século XIX. Atualmente têm 85 anos 
de idade. Ogã Agenor é filho de Ogum Megê, foi feito com sete dias de nascido pela fundadora da casa, a 
Mãe Judith. Ogã Agenor, vivia na roça do Aganju Didé, até 1939 quando fugiu do terreiro por causa de uma 
surra que levara em virtude de relações amorosas proibidas com uma moça da comunidade. Foi, então, servi 
ao exercito em Salvador, em 1940, no qual ficou até o final da guerra em 1945. Regressou para Cachoeira em 
1951, onde trabalhou como tratorista na localidade da Cutinga, na zona rural. Em 1955 aprendeu o ofício de 
alfaiate com seu padrinho que faleceu um ano depois. Em 1956 foi trabalhar como estivador no cais do porto 
de Cachoeira, onde ficou até 1960, quando foi trabalhar no distrito de Tororó, retornando para a estiva em 
1963, e lá permaneceu durante 17 anos. Na ocasião conseguiu junto com os demais estivadores levantar 
fundos para a compra de uma casa em doação para o Sr. Antônio Gomes da Silva, Ogã Candola, então, 
zelador do terreiro. Ogã Agenor foi o maior tocador de Rum dos terreiros do Recôncavo. 

73  Primo de segundo grau, porque seu pai, o Sr. Ângelo, era primo direto de Mãe Judith.
74  O Aganju Didé teve como linha sucessória: 1 – Judith Ferreira do Sacramento, Mãe Judith; 2 – Ogã Marco; 

3 – Chica de Oiá; 4 – Ogã Candola; 5 – Babalaxé Duda.
75  Entrevista realizada com o Babalaxé Antônio dos Santos da Silva, o Duda, em 24/07/2009, no Aganjú Didê.

Fig 84: Aganju  Didê, Terra Vermelha, Cachoeira, Bahia. Data: 2010.
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A fama  de  Mãe  Judith  de  uma  grande  curandeira,  de  profunda  conhecedora  de  ervas 

medicinais, de mãe-de-santo caridosa e atenciosa lhe gerou um grande número de adeptos, de 

filhos-de-santo, de visitantes atrás de suas práticas terapêuticas e medicinais. 

Ela era a ‘’médica dos pobres’’ e ‘’esperança dos desvalidos’’. Muitas são as histórias de curas 

milagrosas realizadas por Mãe Judith, que lhe trouxeram, posteriormente, graves problemas, 

como nos informa o babalaxé Duda:

Mãe Judith se destacou muito aqui na região pelo poder de cura que ela 
tinha, Mãe Judith curava muitas pessoas com remédio natural, certa ocasião 
os médicos daí se reuniram e mandaram prender ela. Porque teve um rapaz 
que foi lá e tava com um tumor nas costas e lá os médicos falaram que não 
tinha mais jeito, aí vieram pra aqui, e Mãe Judith tinha um negócio, se você 
saia de Salvador agora pra vir aqui consultar com ela, ela aqui tinha um cego 
que era  ogã,  ela  botava o cego aqui,  ''tá  vem com esse  problema assim, 
assim, tem jeito mande entrar se não tivesse seu problema é esse, esse, você 
volta, que não tem jeito não'', e esse homem veio parar aqui, aí mãe Judith 
entrou e botou ele pra dormi num quarto, meu pai me contou, quando foi lá 
pra duas horas da manhã,  esse homem deu um grito e veio pra aqui  pro 
salão, quando chega aqui no salão o caroso tinha pocado, tava escorrendo 
aquela salmora, aí meu pai perguntou ''o que foi? O que foi?'', ele disse: ''me 
deram uma dentada aqui no caroso'', o caroso estorou aí Mãe Judith curou 
ele, como várias pessoa, aí foi pro médico fazer exame, o médico perguntou 
a  ele  o  que  é  que  ele  tomou  ele  disse  que  tinha  se  curado  aqui,  e  aí 

Fig. 85: Ogã Agenor do Aganjú Didê Cachoeira, Bahia. Data: 2009.



                                                                                                                                                 162

mandaram chamar ela, ela disse que curou ele com as folhas, ''curei com as 
folha'', aí se reuniram e mandaram prender ela, não conseguiram, e levaram 
os  atabaque,  quando  foi  no  noutro  dia  os  atabaque  começou  a  bater  lá 
sozinho vieram trazer os atabaques, e ela foi a mais perseguida aqui pela 
policia naquela época que tocava candomblé né, eles viam prender ela, eles 
chega aqui e dançava aí, naquela época não era policia que eles chamava. 
(informação verbal).76

Entretanto, em virtude de se tornar a ''médica dos pobres'', a ''esperança dos desvalidos'' ela 

recebeu a perseguição tenaz da policia, da medicina clínica e, sobretudo, dos jornais locais, 

que não deram trégua. 

Ela se tornou a grande protetora dos terreiros do Recôncavo contra as perseguições policiais 

entre os anos de 1921 e 192377, que perdurou de forma menos intensa até os anos de 1930. 

Segundo Edmar Ferreira Santos essa fama de Mãe Judith (ver Fig. 86), e de outras mães-de-

santo, somada as reportagens caluniadoras do jornal A Ordem, sob a direção e redação do Sr. 

Durval  Chagas,  deram  a  alcunha  a  Cachoeira  de ‘’Cidade  do  Feitiço’’ ou  ‘’Cidade  da 

Macumba’’.

Infelizmente,  sua  boa  vontade  trouxe  a  ira  da  medicina  clínica,  da  igreja,  dos  setores 

progressistas,  ‘’civilizatórios’’  e  ‘’modernizantes’’  da  sociedade  mais  ampla,  e, 

consequentemente, a perseguição tenaz da policia78, como nos informa o babalaxé Antônio dos 

Santos da Sila, o Duda:

76  Entrevista realizada com o Babalaxé Antônio dos Santos da Silva, o Duda, em 24/07/2009, no Aganjú Didê, 
na Terra Vermelha, no município de Cachoeira.

77  Em 1923 Mãe Judith reagiu a onda de violência policial que se instaurou contra os Candomblés a partir de 
1921, com a chegada do tenente Paiva, instituindo o Sr. Américo da Rocha Pires como seu procurador e 
enviou uma petição ao delegado de policia local solicitando a defesa de seus direitos religiosos assegurados 
pela Constituição. (SANTOS, 2009, p.146).   

78  Sobre  os  jogos  e  processos  de  perseguição  dos  Candomblés  do Recôncavo Baiano  pela  Policia  sob  o 
agenciamento do jornal A Ordem, da medicina clínica, igreja, e setores da sociedade sob a égide do discurso 
civilizador,  ver  SANTOS,  Edmar  Ferreira.  O poder dos Candomblés  –  Perseguição  e  Resistência no 
Recôncavo da Bahia. Salvador: EDUFBA, 2009.
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Certo, mas a primeira você vai encontrar em soube que a policia, em 1930, 
foi em 1930, me falaram que em 1930 eu tinha poucos anos que falaram que 
queriam trazer ela pra delegacia. Quem sabe? Quem sabe é o pessoal aí, o 
que eu sei, é que o resultado é que não levou ninguém. Foi, o resultado, vou 
ali e volta já, […] eles foi dançar de saia, o candomblé tava tocando, por isso 
que eu disse a você, candomblé ali é sete dias antes e sete dias depois, não é 
de corpo aberto lá não ou de corpo sujo não se não você não entrava, eles 
foram julgando que era uma coisa foi outra, dançaram, não levou ninguém 
preso, meu pai sempre dizia, meu tio tava pequeno né, tava lá, era criança, eu 
não sabia nada, dançaram de saia aqui em Cachoeira [...] Ah! Os dos policia? 
Dançaram de saia! Os que me contaram que foi da minha época foi com um 
cara que morava aqui. O Mocambia que dizia que era o da delegacia aí, a 
finada  Judith  era  que  panhava  os  trabalhos  pra  guardar,  ''deixa  laí'',  eles 
passavam e não tavam vendo nada, eu era pequeno, isso foi em 1940, em 
1939, 1939, com pouco voltou Macambia com os capangas dele, os policia, 
saiu tomaram café e não levou nada, nada, não levou nada, rapaz eu digo 
uma coisa a você que a finada Judith não atura, Judith fez boa coisa rapaz! 
(informação verbal).79

79  Entrevista  realizada  com  o  Ogã Hemorgenes  Cardoso  Almeida,  Sr.  Agenor em  01/08/2009,  em  sua 
residência, no município de Cachoeira.

Fig. 86: Mãe Judith do Aganju Didê Cachoeira, Bahia.
Data: 2009.
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E, ainda, segundo Duda:

Eu não tenho muita dessa história, eu tenho o que eu ouvi meu pai contar 
qual  as  vezes  ele  tava  aqui  tocando  candomblé  a  cavalaria  vinha,  era 
cavalaria né? Pra prender mãe Judith aí meu pai estava na porta numa época 
aí que entrou ''Tia Judith é vem a cavalaria aí te prender'', ela diz: ''deixe meu 
filho  que  talvez  eles  venha  mas  não  consiga  prender’’  aí  claro  ficou 
dançando candomblé até de manhã,  todo mundo foi  dormi  pra eles tinha 
gente aí dançando, ficaram aí dançando ‘’que não chegou ainda com essa 
mulê?'', veio buscar, chegou teve também de dançar80.

Entretanto,  mesmo sob  a  perseguição  policial,  o  terreiro  se  transformava,  mostrando  sua 

vitalidade.  O  primeiro  espaço-movimento,  regido  pelo  tempo  espiralado,  o  Tempo-Okotó, 

aconteceu em 1916, ocasião da fundação do terreiro por Mãe Judith. O templo surgiu a partir 

de uma pré-existência (ver Fig.87). 

Quando Mãe Judith comprou a roça de Franscisco Xavier Neves já existia uma construção, 

que funcionava como sede da fazenda. Era composta por uma casa de taipa-de-mão coberta de 

telha cerâmica artesanal e possuía apenas uma sala, dois quartos, e uma cozinha, com diversas 

árvores frutíferas ao seu redor.  A fundação se deu como em todo terreiro de Candomblé: 

plantando-se o axé do terreiro. E, com ele funda-se o sistema dinâmico do axé, abriu-se o 

Orum no Aiê, funda-se o templo. 

Nesse  primeiro  espaço-movimento  da  arquitetura  do  terreiro  foram edificados  os  lugares 

sagrados do templo, onde foi distribuído o axé da casa, foram criados os:  assentamento de 

Exu Ona, na porteira; o assento de Obaluaiê81 na mata sagrada; as fontes de Oxum e Iemanjá 

na parte baixa e nos fundos do terreiro, no final da mata; o quarto dos santos (Orixá), todos 

juntos, recolhidos dentro do templo; houve a transformação da sala em barracão, a cozinha é 

ampliada e convertida em cozinha ritual. (ver Fig. 88 a 92). 

80  Entrevista realizada com o Babalaxé Antônio dos Santos da Silva, o Duda, em 24/07/2009, no Aganjú Didê, 
na Terra Vermelha, no município de Cachoeira.

81  Segundo o historiador Cláudio do Nascimento, Cacau, natural de Cachoeira, se realizava uma obrigação a 
Obaluaiê no terreiro do Capivari, o Pé de Cajá, em agradecimento a cura de africanos e crioulas, escravos, na 
ocasião  de  uma epidemia de cólera que abateu a região,  notadamente no Engenho da  Natividade.  Essa 
obrigação foi transferida para o terreiro do Aganju Didé, que se realiza todo dia 30 de julho.
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PL.21: Aganju Didê: 1-entrada, 2-Exu, 3-Casa de Exu, 4-barracão, 5-caminho, 
6-mata sagrada, 7-tanque de Xangô, 8-fonte de Oxum, 16-Ogum, 17-Obaluaiê.

 Data: 2010.

Fig.87: Aganju Didê: 1-entrada, 2-Exu, 3-Casa de Exu, 4-barracão, 5-
caminho, 6-mata sagrada, 7-tanque de Xangô, 8-fonte de Oxum, 16-Ogum, 

17-Obaluaiê. Data: 2010.

Fig. 88: Barracão, quartos e cozinha ritual do Aganju Didê, Cachoeira, 
Bahia. Data: 2011.
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Fig. 89: Vista Interna do Barracão do Aganju Didê, Cachoeira, Bahia.
Data: 2011.

Fig. 90: Vista Interna do Barracão do Aganju Didê, Cachoeira, Bahia.
 Data: 2011.



                                                                                                                                                 167

Fig.91: Atabaques no Barracão do Aganju Didê, Cachoeira, Bahia.
Data: 2011.

Fig. 92: Retrato de Mãe Judith em meio ao altar Católico do Aganju 
Didê, Cachoeira, Bahia. Data: 2011.
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Portanto, criam-se e convertem-se espaços em lugares sagrados, que criam uma instância e 

circunstância ao jogo em espelho do mundo, a quadratura afro-brasileira: Orum, Aiê, Orixá e 

filhos-de-santo. Lugares, onde o sistema dinâmico do fluxo de axé consegue uma morada, um 

habitar. 

Nesse  primeiro  espaço-movimento  aconteceu,  também,  a  construção  de  diversos  quartos, 

chegando a ter 24 quartos para abrigar os filhos-de-santo que iam morar no terreiro, ou para 

instalarem-se  durante  as  festas  da  casa  e,  também,  funcionavam,  constantemente,  como 

enfermaria para os doentes que iam atrás de tratamentos. 

Estabeleceu-se, portanto, espaços, dentro do templo de criação, construção e desenvolvimento 

da  egbé,  da  comunidade  terreiro,  cujos  membros  receberam  o  axé  da  casa  nos  rituais 

iniciáticos,  fortalecendo-o  durante  as  festas  através  do  cumprindo  aos  tabus  alimentares, 

sexuais e de limpeza dos corpos, cujas energias têm que estar equilibradas para as obrigações. 

Os  quartos  constituem  um  labirinto  dentro  do  templo,  porque  os  quartos  não  possuem 

corredores  que  os  estruturem e  os  articule.  Só  se  têm acesso  a  um determinado  quarto 

passando pelos demais, dos mais diversos percursos, inusitados, inesperados, cujos acessos 

são nas mais diversas direções. As paredes dos quartos em taipa-de-mão, desgastadas pelo 

tempo, transformam-se nas divisórias desse labirinto. Os quartos não possuem portas, não há 

um limite, algo que estabeleça o corte. Mas sim, transparência, dada pelas cortinas de pano de 

algodão, chita, e de plásticos de banheiro usados eventualmente durante as festas, no lugar das 

portas de madeira, possibilitando, portanto, a fluidez (ver Fig. 93 e 94):
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Fig. 93: Labirinto de quartos do Aganju Didê Cachoeira, Bahia.
 Data: 2009.
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A relação  público-privado nessa  espacialidade,  se  dissolve  nas  relações  de  parentesco  da 

comunidade terreiro, onde todos são da mesma família. O Aganjú Didê, da nação Nagô-Tedô 

vai manter a mesma relação familiar que os terreiros da nação Nagô-Vodum, em que a família 

de sangue é a mesma família-de-santo, ligados pela iniciação, o respeito ao ancestral coletivo, 

Mãe Judith, e, de cooperação e ajuda mútua. Um desses quartos é reservado ao quarto dos 

santos (Orixá), onde todos os assentos são colocados próximos, juntos, dividindo o mesmo 

lugar,  o  mesmo habitar.  Como nos  terreiros  Nagô-Vodum, o Nagô-Tedô do Aganjú Didê, 

como foi dito anteriormente, vai conservar a tradição de reunir,  num mesmo recinto, num 

quarto de santo os assentos das divindades. 

Segundo o babalaxé Antônio dos Santos da Silva, o Duda, faz parte da tradição do Nagô de 

Cachoeira e São Félix, notadamente, do Nagô-Vodum e do Nagô-Tedô, a reunião dos assentos 

dos deuses num mesmo quarto, ''no nagô é tudo junto, tudo no mesmo quarto, diferente do 

Ketu onde cada santo têm sua casa''  (informação verbal)82.  O fato dos assentos dos Orixá 

estarem reunidos em um único quarto independe, no Nagô-Vodum e Nagô-Tedô, do tamanho 

dos terreiros e das dimensões dos espaços livres que esses possuem. 

82  Entrevista realizada com o Babalaxé Antônio dos Santos da Silva, o Duda, em 24/07/2009, no Aganjú Didê, 
na Terra Vermelha, no município de Cachoeira.

Fig. 94: Quarto do Aganju Didê Cachoeira, Bahia.
Data: 2009.
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Todos  os  terreiros  dessas  nações,  em  Cachoeira  e  São  Félix,  sejam  eles  urbanos  e, 

principalmente, rurais (oriundos de antigas fazendas de fumo, logo, de grandes dimensões), 

possuem os assentos dos deuses acolhidos, todos juntos, numa alcova, em um quarto dentro 

do templo.  Tal como ocorre com os principais terreiros do Nagô-Vodum e Nagô-Tedô da 

região: Ilê Axé Xangô Obá Curuji; Ilê Axé Itaylé; Lobanekum; Lobanekum Filho; Aganjú 

Didê; e o Capivari-Pé da Cajá. Esse quarto dos Orixá, no Aganju Didê, torna-se o segredo do 

labirinto, a morada dos deuses, que habitam lado a lado com os mortais, zelando pelos seus 

sonhos.

Lembrando que o termo nagô, de Cachoeira e São Félix, difere-se do nagô de Salvador que 

remete  ao  Ketu,  mas,  é  antes  de  tudo,  algo  que  distingue  os  terreiros  dessas  cidades, 

estabelecendo com a nação Ketu uma diferença. O nagô do Recôncavo, como já foi tratado 

em outra ocasião, remete a uma combinação cultural Jêje e Iorubá, daí o termo Nagô-Vodum 

ou Nagô-Vodunsi com a presença dos cultos aos Cablocos (indígenas), e, também, católica 

(portuguesa), em sua constituição. 

Ainda, no primeiro espaço-movimento, regido pelo tempo espiralado, sob o  Tempo-Ókoto, 

cria-se um outro eixo, com mais quartos, fazendo com que a casa tenha a forma de uma cruz 

latina (ver Fig.95). Por causa disso (aliada à atividade de curandeira de Mãe Judith), o terreiro 

Aganjú Didê passa a ser chamado, também, pelo povo-de-santo de Cachoeira de Aganjú de 

Deus.  Foi  feita  toda  em  taipa-de-mão,  como  nos  informa  o  Ogã Hemorgenes  Cardoso 

Almeida, Sr. Agenor:

Aquela casa não era daquele estado que tá ali não, aquela casa era uma cruz, 
tinha 24 cômodos, era uma casa, hoje não sei os cômodos que têm, era uma 
casa, foi de palha, eu não alcancei, agora meu pai alcançou, meu pai lá né, 
mas eu acredito no que ele diz, tem 20 tantos ano que eu não vou [...] é como 
era antigamente, na minha época aquela casa, somente a casa, a santa cruz 
que ali era uma cruz, tinha 24 cômodos para acomodar gente, tinha corredor, 
uma senzala que cabia pra mais de 50 [...]. A casa era grande, a casa era 
comprida do mesmo jeito, quando desmanchou meu pai aí ela fez uma cruz, 
a casa era uma cruz,  pode perguntar,  têm gente aí  que não alcançou,  foi 
Candola  foi  que  diz,  tirou,  a  casa  tinha  24  cômodos,  é  24  cômodos. 
(Informação verbal).83

83 Entrevista  realizada  com  o  Ogã Hemorgenes  Cardoso  Almeida,  Sr.  Agenor em  01/08/2009,  em  sua 
residência, no município de Cachoeira.
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E, confirmado por Duda:

Não, sempre foi aqui nunca mudou não, sempre foi aqui, essa casa era de 
palha, era uma cruz, depois fez de barro, tá até hoje. Era uma casa de palha 
com 24 comodo, mãe Judith veio da Lama, aí quando chegou aqui....Não, era 
de taipa e até hoje é de taipa, aqui o salão é de tijolo mas pra lá pra dentro 
tudo é de taipa [...]. Era 24, tá com 12, era 24, hoje tá com 12.84

O segundo espaço-movimento, regido pelo tempo espiralado, o Tempo-Ókoto do Aganju Didê, 

ocorreu no final dos anos de 1940, e início dos anos de 1950, com a chegada de mais filhos-

de-santo em busca de lugares para a construção de suas casas, e de espaços para a feitura de 

roças como atividade econômica de subsistência e para venda das feiras da região. Da mesma 

forma como ocorreu com o Viva Deus a egbé do Aganjú Didê, em virtude da dificuldade de 

emprego - a maioria dos seus membros eram biscateiros – e, também,  pela dificuldade de 

moradia,  migraram das cidades  para o  terreiro,  onde podiam ter  ajuda material,  afetiva e 

espiritual. 

84 Entrevista realizada com o Babalaxé Antônio dos Santos da Silva, o Duda, em 24/07/2009, no Aganjú Didê, 
na Terra Vermelha, no município de Cachoeira.

Fig.95: Aganju Didê: 1-entrada, 2-Exu, 3-Casa de Exu, 4-barracão, 5-
caminho, 6-mata sagrada, 7-tanque de Xangô, 8-fonte de Oxum, 10-casas, 

16-Ogum, 17-Obaluaiê. Data: 2010.
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Esse  movimento  de  fluxo  das  sedes  municipais  a  zona  rural,  da  cidade  para  o  terreiro, 

vinculou-se,  na esfera da reprodução da vida,  no dia-a-dia,  a necessidade de subsistência, 

moradia,  e  de  cooperação  da  comunidade  terreiro  de  Mãe  Judith.  O  Aganjú  Didê 

possibilitando os  meios  materiais  de  sobrevivência  dos  seus  filhos-de-santo  através  da 

habitação, do cuidado com os mais velhos e, principalmente, com as crianças, do plantio de 

produtos agrícolas, criação de diversos animais, a fabricação de farinha de mandioca, com 

suas  respectivas  comercializações  nas  feiras  das  cidades  do  Recôncavo  criou  coesão  a 

comunidade terreiro. 

Essa micro economia, em que a egbé retira da terra do templo a sua manutenção material, o 

seu sustento no cotidiano, conserva, também, o terceiro elemento do sistema: o axé do corpo, 

da  cabeça  – o  ori  –  dos  filhos-de-santo.  Ao conservar  a  presença  dos  filhos-de-santo  no 

terreiro e sua reprodução material conservando o axé da egbé, conserva-se o próprio sistema 

dinâmico do axé do templo. 

A coesão da  egbé em volta do terreiro, dada por essa micro economia, é o que possibilita, 

naquela temporalidade e sob aquelas circunstâncias, a existência do Candomblé. O terreiro é 

conservado pela alimentação, potencialização, fortalecimento e distribuição do axé do templo 

durante as festas e obrigações dos Orixá, realizadas por essa comunidade terreiro, unida, que 

existe e vive pelo trabalho na terra no terreiro de Mãe Judith.

Em virtude dessa migração surgiu, ao lado do barracão, no limite esquerdo do terreiro, uma 

vila de cinco casas denominada, ironicamente, de ‘’Senzala’’, todas feitas de taipa-de-mão e 

cobertas de palha (ver Fig.95). A primeira casa pertencia a Dona  Brígida, segunda a Dona 

Antônia, terceira a Dona Joaninha, e a quarta era do Sr. Marco, que foi Ogã e zelador da casa, 

todos, filhos-de-santo de Dona Judith, na sequência das casas foi erguida uma quinta, a casa 

de farinha, que processava a produção de mandioca da comunidade para consumo e, também, 

para venda na feira:
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[...] fora o corredor e a senzala, a senzala era coberta de pindoba, pindoba. 
Ali onde têm um pé de tamarindo, os pés de imbu, qualquer coisa ali era um 
correio de casas, o fim era, deixa eu ver, era uma, duas, três, quatro, cinco, 
seis casas com a casa de farinha, tinha seis casas. Era a última casa das casas 
de farinha. Antigamente, Brigida, que era iaô, segunda Dona Antônia que é 
de  São Cosme,  terceira  era  de  Dona Joaninha,  quarta,  era  de  Marco e  a 
quinta era a casa de farinha contei seis, não, é cinco. Era chamada senzala, 
agora  em frente  tinha  uma  banca  que  fizeram em frente  com arvoredo. 
Acabou tudo, tinha um pé, dois pé de arvoredo lá que era de Obaluaiê, não 
sei se o Duda mostrou a você quem desce têm um pau de jaqueira assim e 
um pé de manga assim, têm uma folhas que é de Obaluaiê, ele deu o nome? 
(informação verbal).85

O  termo  ‘’Senzala’’  é  utilizado  para  designar  esse  ‘’correio  de  casas’’,  que  se  encontra 

desarticulado  do  corpo  principal  do  terreiro,  longe  da  ‘’casa  grande’’ com seus  diversos 

quartos, onde morava a mãe-de-santo, Mãe Judith. O termo Senzala,  embora, empregada de 

forma irônica, bem humorada, e, até mesmo sarcástica, demarca a presença da escravidão na 

memória do povo-de-santo de Cachoeira e São Félix. Essa configuração espacial do segundo 

espaço-movimento, composto pelas relações barracão-quartos de santos e correios de casas, 

remete  simbolicamente  a  memória  do  povo-de-santo  da  relação  casa  grande  e  senzala, 

herdada da escravidão. Essa relação simbólica é ressignificada pela comunidade terreiro, que 

embora seja falado em tom de brincadeira, jocoso, utilizam essa relação sócio-espacial pré-

existente  para  espacializar  as  relações  de  poder  e  hierarquias  internas  do  Terreiro  de 

Candomblé.  Todavia,  é  aí  que habita  a  resistência  simbólica,  e,  a ironia:  quem habita  na 

senzala  são  aqueles  que  ocupam  os  principais  cargos  do  terreiro.  Na  realidade  é  uma 

subversão dos valores, uma inversão de hierarquias sócio-espaciais históricas estabelecidas. 

Aqueles  que  são  mais  velhos  e  ocupam os  principais  cargos:  Ogãs,  Ebomis,  Equedis,  Ia 

Kekeré, etc...são, na realidade, os que possuem o direito de ter uma casa, ‘’só para si’’, na ’’ 

Senzala.’’ A essa altura, inúmeras foram as casas que se formaram em volta do terreiro, de 

pessoas que foram atrás de curas de doenças, tratamentos e terapias pelas mãos de ‘’Santa 

Judith’’,  e não conseguiram vaga em uma de suas ‘’enfermarias’’,  seus quartos na ‘’casa-

grande’’, chegando a formar ao lado e, principalmente, ao fundo, um pequeno povoado que 

recebeu o nome de Boa Vista, o povoado dos ‘’desvalidos’’, do mesmo nome da fazenda onde 

eles se alojaram:

85 Entrevista  realizada  com  o  Ogã Hemorgenes  Cardoso  Almeida,  Sr.  Agenor em  01/08/2009,  em  sua 
residência, no município de Cachoeira.
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Era  aqui,  aqui  tinha  muita  casa  aqui  embaixo,  todos  os  filhos-de-santo 
moravam aqui, que mãe Judith não teve filho, então ele criou, e meu pai 
disse que depois pra baixo tinha mais de 40 casa aí, era uma vila aqui, que 
chamava fazenda Boa Vista, é aqui chama fazenda Boa Vista. (informação 
verbal).86

O terceiro espaço-movimento do Aganjú Didé ao som do Nagô-Duro, e no ritmo do Quebrado 

regido pelo tempo espiralado ocorreu com a construção de: um Ilê Exu próximo a ‘’casa 

grande’’; a ‘’farmácia de mãe Judith’’, depois do Ilê Exu, adjacente a ‘’casa-grande’’, onde 

eram preparados remédios à base de ervas e folhas medicinais e utilizados pela população da 

Terra Vermelha; dois sanitários, um à frente da ‘’casa grande’’, e, outro, atrás do barracão para 

utilização dos assistentes durantes as festas87; uma cozinha sagrada, já que a original estava 

pequena para atender a comunidade terreiro durante as festas; e, a ampliação do barracão, em 

alvenaria de tijolos (ver Fig. 96 a 98). 

86  Entrevista realizada com o Babalaxé Antônio dos Santos da Silva, o Duda, em 24/07/2009, no Aganjú Didê, 
na Terra Vermelha, no município de Cachoeira.

87  O calendário de festas da casa é o seguinte: mês de janeiro abertura; mês de junho para todos os Orixá; 30 de 
julho obrigação de Obaluaiê; 20 de Agosto de Egum; 27 de dezembro de Olunda; 04 de dezembro de Oiá.

Fig. 96: Cozinha Sagrada do Aganju Didê Cachoeira, Bahia. 
Data: 2009.
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Fig. 97: Ilê Exu em amarelo e a Farmácia de Mãe Judith em estado de 
ruínas do Aganju Didê Cachoeira, Bahia. Data: 2009.

Fig.98: Aganju Didê: 1-entrada, 2-Exu, 3-Casa de Exu, 4-barracão, 5-
caminho, 6-mata sagrada, 7-tanque de Xangô, 8-fonte de Oxum, 10-casas, 
11-casa de farinha, 12-cozinha ritual, 16-Ogum, 17-Obaluaiê. Data: 2010.
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Transformações que vêm ao encontro do sistema dinâmico do axé, espaços que surgiram para 

potencializar  e  alimentar  o  axé  da  casa,  tornando-se  elementos  propulsores  do  sistema 

dinâmico.  Tornou-se necessário a construção de mais um Ilê Exu em frente à ''casa grande'' 

para os rituais da principal festa do templo, a obrigação de Obaluaiê realizada no dia 30 de 

julho, no qual esse Exu torna-se o protetor do espaço dos ritos iniciais dessa obrigação.

 

Fez-se  necessário  a  construção  da  ''farmácia  de  Mãe  Judith''  onde  eram  preparados  os 

medicamentos que tratavam e curavam os desvalidos e, principalmente, os membros do povo-

de-santo do terreiro, protegendo, zelando e conservando a egbé, e, consequentemente, o axé 

de  um dos  três  elementos  do  sistema:  o  axé  dos  corpos,  das  cabeças  –  o  ori.  Tornou-se 

necessário  ampliar  o  barracão  para  as  festas,  para  as  rodas  dos  Xirês  com  a  dança  do 

Quebrado, cada vez maiores,  com novos integrantes,  que no encontro dos deuses com os 

mortais, alimentam o axé do templo. Surgiu a necessidade de separar a cozinha ritual, com a 

manipulação dos elementos veículos do axé - onde se preparam às comidas dos deuses - da 

cozinha cotidiana, dos homens, dos mortais. Medidas, que vão ao encontro do fortalecimento 

do axé do terreiro.   

O quarto espaço-movimento ocorreu a partir do final dos anos de 1970, caracterizado pelo 

refluxo, um movimento de regresso do povo-de-santo para a sede municipal de Cachoeira, 

para a ‘’cidade’’, tal como aconteceu com o Viva Deus e, todos os demais terreiros da zona 

rural de Cachoeira e São Félix. Esse retorno se deu em busca de melhores condições de vida, 

de  novas  oportunidades  de  trabalho,  proximidade  dos  serviços  urbanos essenciais  (saúde, 

educação, transporte, comércio, e lazer (ver Fig.99), pelo fim da repressão policial (1976), e, 

também, o falecimento dos mais velhos, que ‘’seguravam’’ a casa. Uma geração deu lugar à 

outra, que ao contrário de sua antecessora foi buscar a sobrevivência nas cidades. Como nos 

relata Ogã Duda:

Ah, era um candomblé muito bom muito diferenciado do de hoje né, porque 
eles sabiam mais do que a gente hoje,  eles eram muito unido,  eu lembro 
pouco, quando eu ia no candomblé com o meu pai lá no Rumpayme, Gaiaku 
Luisa, um candomblé antigo, de Jêje-Mahi, e era um candomblé muito, fazia 
vontade de você ir apreciar o candomblé. Nem pergunta, nem compara, eu 
hoje digo que o candomblé tá acabando, se não já acabou né, que a pessoa tá 
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se  tremendo lá  e  diz  que já  tá  de  santo,  sei  lá,  eu digo do que eu já  vi 
antigamente eu acho que não vejo mais não, eu hoje vou fazer o que meu pai 
fazia? O que Jerônimo fazia? O que dona, a avô dele fazia, a dona Lira? A 
gente, eu, ele, Vaval de hoje não faz mais, não têm que faça mais, meu pai, 
Candola,  Jerônimo,  Missael,  Miguel  Pequeno,  dona  Lira,  Pórfira,  Mãe 
Judith,  a  gente  hoje  não vai  dá  continuidade né,  tentar  dar,  mas  é  muito 
difícil a gente dizer que vai fazer o que aqueles antigo faziam. (informação 
verbal).88

Houve, a partir desse espaço-movimento, um esvaziamento dos terreiros da zona rural, sendo 

esses utilizados, atualmente, apenas na época das grandes festas dos calendários religiosos, 

nas  realizações  de obrigações,  e  em trabalhos  e  serviços  espirituais  no cotidiano.  Temos, 

portanto, um enfraquecimento do sistema dinâmico do axé, um enfraquecimento do axé da 

casa. 

Com a redução dos filhos-de-santo, se reduz, também, o axé da egbé, porque menas cabeças – 

ori – serão alimentadas nos rituais e, por conseguinte, menos serão as pessoas que alimentarão 

o axé dos assentos dos Orixá e dos ancestrais. Porque o axé da casa será tanto mais forte 

quanto mais filhos-de-santo a casa possuir cumprindo com os rituais, obrigações, tabus, assim 

como a alimentação do axé dos Orixá e dos ancestrais.  

88  Entrevista realizada com o Babalaxé Antônio dos Santos da Silva, o Duda, em 24/07/2009, no Aganjú Didê, 
na Terra Vermelha, no município de Cachoeira.

Fig.99: Aganju Didê: 1-entrada, 2-Exu, 3-Casa de Exu, 4-barracão, 5-
caminho, 6-mata sagrada, 7-tanque de Xangô, 8-fonte de Oxum, 10-casas, 

11-casa de farinha, 12-cozinha ritual, 13-sanitário, 14-farmácia de Mãe 
Judthi, 16-Ogum, 17-Obaluaiê. Data: 2010.
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O quinto, e atual, espaço-movimento do Aganjú Didê foi um momento decisivo do templo, 

porque foi o início do seu processo de ruína, mas também, de sua restauração. Processo de 

ruína não da materialidade do terreiro, de suas construções, mas da desagregação da egbé, do 

esfacelamento da comunidade terreiro, da ruína do Candomblé e do seu sistema dinâmico, 

ocorreram  em  função  disso:  o  abandono  da  casa  de  farinha,  que  entrou  em  desuso  e, 

consequentemente,  foi  engolida  pelo  tempo;  as  casas  da  ‘’Senzala’’ foram abandonadas, 

porque seus donos faleceram, e os herdeiros foram morar na cidade e como eram de taipa 

deixaram de existir; a farmácia de Mãe Judith foi desativada depois da sua morte, foi morada 

temporária  de uma Padilha,  encontra-se  em ruínas;  e,  a  cozinha  sagrada  encontra-se  em 

degradação, com o telhado prestes a desabar (Ver Fig. 100 a 102).

Fig. 100: Casa casa de Candola, do Aganju Didê Cachoeira, Bahia.
Data: 2011.
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Todavia, nesse momento, o Ogã Candola, assume a condução do terreiro, constrói sua morada 

dentro do templo, perpendicular a ‘’casa grande’’, ao longo do caminho de barro que liga a 

entrada  ao  barracão  do  templo.  Seu  Candola,  restauro  o  terreiro,  o  Candomblé,  não 

''reconstruindo''  as  antigas  edificações  que  existiam à  tempos  atrás,  mas  reorganizando  e 

reestruturando a egbé, alimentando o sistema dinâmico do axé.

Fig.101: Aganju Didê: 1-entrada, 2-Exu, 3-Casa de Exu, 4-barracão, 5-
caminho, 6-mata sagrada, 7-tanque de Xangô, 8-fonte de Oxum, 10-casas, 

11-casa de farinha, 12-cozinha ritual, 13-sanitário, 14-farmácia de Mãe 
Judthi, 16-Ogum, 17-Obaluaiê. Data: 2010.

Fig.102: Aganju Didê: 1-barracão, 2-circulação, 3-circulação, 4-quarto de Mãe 
Judth, 5-quarto de Pai Marcos, 6-sala de jantar, 7-quarto, 8-ronco, 9-quarto da 

equedi, 10-quarto dos Orixá, 11-quarto, 12-quarto dos Orixás, 13-ronco. 
Data: 2010.
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Seu Candola recompõe a  comunidade terreiro,  retoma os rituais,  as  festas,  as  obrigações, 

notadamente, a obrigação de 30 de julho, dedicada a Obaluaiê, que só acontece nesse templo. 

Inicia novos filhos-de-santos e ogãs que irão, respectivamente, ocupar os cargos do  terreiro, 

tocar e cortar para os Orixá, e que irão, também, alimentar os assentos dos Orixá e ancestrais, 

potencializando, fortalecendo, alimentando o axé do templo, restaurando o axé. Restaurar um 

terreiro de Candomblé é restaurar o sistema dinâmico do fluxo de axé, tal como foi feito pelo 

Ogã Candola. Trabalho esse de restauração levado a cabo pelo seu filho, o atual Babalaxé do 

Aganjú Didê,  Antônio dos Santos da Silva, o Duda, que vêm ampliando ainda mais a egbé, 

iniciando novos membros, continuando as festas e obrigações, conforme a tradição do Nagô-

Tedô. O Ogã Duda é a trama e a liga de barro que dá coesão à comunidade terreiro do Aganjú 

Didê, lutando bravamente contra Icú, a morte, o esquecimento. 

Todavia, Exu aparece novamente, mas dessa vez em frente à mata sagrada, acena, e convida-

nos a acompanhá-lo. Que locais ele transita? Para onde Exu quer nos levar no Aganjú Didê? 

Ele adentra a mata sagrada, pára, e convida-nos, novamente, a segui-lo. Ao acompanhá-lo ele 

nos mostra uns dos lugares prediletos de Iroco, um dos lugares da permanência no terreiro: o 

assento de Obaluaiê, no meio da mata sagrada. 

Lugar da permanência na transformação. Lugar de grande valor não só para a comunidade 

terreiro do Aganjú Didê, mas para todo o povo-de-santo de Cachoeira e São Félix, porque 

naquele lugar permaneceu através de suas transformações uma festa que remonta a época da 

escravidão: a obrigação de Obaluaiê no dia 30 de julho89. 

Essa obrigação remonta aos agradecimentos a Obaluaiê realizados pelos escravos do Engenho 

da Natividade, no Outeiro Redondo, em São Félix, pela cura dos escravos durante a epidemia 

de cólera que abateu a região na década de 1860, e que teve no africano Anacleto Urbano da 

Natividade,  fundador  do  primeiro  terreiro  Nagô-Vodum  da  região  localizado  no  mesmo 

engenho,  o  Terreiro  Capivari  –  Pé  da  Cajá  –  a  figura  do  curandeiro,  do  ''médico  dos 

desvalidos'' e ''esperança dos moribundos''. 

89 Ver descrição da festa, também em NASCIMENTO, Luiz Cláudio do. Bitedô onde moram os Nagôs. Rio de 
Janeiro: CEAP, 2010., e, ainda, em NASCIMENTO, Luiz Cláudio do. Terra de Macumbeiros – Redes de 
Sociabilidades Africanas na Formação do Candomblé Jeje-Nagô em Cachoeira e São Félix – Bahia. 
Dissertação de Mestrado, CEAO-UFBA, 2007.
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A figura e a memória de Anacleto Urbano da Natividade que salvou a vida de escravos e 

senhores de escravos na época da epidemia foi conservada, ressignificada, pelo povo-de-santo 

de Cachoeira e São Félix associando-o as imagens de São Roque, Obaluaiê, de um mendigo, e 

um velho, na época das festas e das obrigações como nos relata Luiz Cláudio do Nascimento: 

Em  Outeiro  Redondo,  onde,  como  dissemos,  está  localizado  o  antigo 
engenho  Natividade,  preservou-se  uma  tradição  oriunda  do  período 
escravista,  em que  deliberadamente  instituía-se  feriado  em determinados 
dias santificados [...]. Um desses dias santos era o dedicado a São Roque. 
Segundo a tradição local, nesse dia, em épocas remotas, São Roque aparecia 
materializado em um mendigo, que saía pelas residências de fazendas e roças 
pedindo esmola aos seus moradores e promovendo curas. Do mesmo modo, 
no engenho da Ponte, no Iguape, conta-se que em épocas remotas aparecia, 
em determinadas época do ano, um mendigo, que saía de porta em porta do 
povoado pedindo esmolas. Segundo dona Nêga, 90 anos e moradora desse 
engenho, onde nasceu, quando esse mendigo chegava, todos lhe ofereciam 
alimentos, dinheiro, roupas e as crianças era advertidas a não ''arreliar'' dele. 
A aparição desse mendigo ocorria dois ou três dias antes de uma obrigação 
realizada embaixo de uma gameleira branca, denominada Pé do Velho, em 
um  lugar  desse  antigo  engenho,  denominado  Gurunga  (NASCIMENTO, 
2010, p.167).      

Essa obrigação do Pé do Velho, na localidade da Gurunga, no engenho da Ponte no Iguape, 

zona  rural  de  Cachoeira  era  realizada  no  final  do  século  XIX,  segundo Luiz  Cláudio  do 

Nascimento, pelos negros: Ramiro, Silvestre, Geraldo e Fiel da Silva também chamado de 

Amoço que era filho de africano escravo do engenho da Ponte. 

No início do século XX a obrigação continuou a ser feita na Gurunga por Mãe Judith Ferreira 

do  Sacramento.  Entretanto,  Mãe  Judith  ao  fundar  o  Aganjú  Didê  passou  a  realizar  essa 

obrigação em seu templo. A obrigação permanece em uma outra localidade, mas no mesmo 

lugar: no assento de Obaluaiê. No engenho da Ponte, essa obrigação realizava-se no Pé do 

Velho, que segundo Luiz Cláudio do Nascimento encontrava-se assentada em uma gameleira 

branca, e no Aganjú Didê passou a ser realizada numa cajazeira,  na mata sagrada,  árvore 

sagrada onde está o assento de Obaluaiê, o Orixá das doenças, epidemias, mas também, das 

curas, dos tratamentos do corpo, zelador da saúde do povo-de-santo. Portanto, permanece o 

lugar – assento de Obaluaiê – em meio a tantas transformações e mudanças, conserva-se a 

festa  e  a  obrigação  através  da  transformação.  Foi  transformando-se  e  mudando-se  que  a 

obrigação foi conservada.
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A convite do Ogã Duda acompanhamos a festa que começa na véspera, dia 29 de julho, com o 

sacrifício de animais votivos nos assentos de Exu, realizados pelos Ogãs, e com os preparos 

das comidas sagradas de Obaluaiê, realizadas pelas mulheres. Os Ogãs vão à mata sagrada e 

retiram galhos da palmeira do dendê e as prendem nas árvores e matos criando o trajeto, o 

caminho  sagrado  pelo  qual  irá  passar  o  cortejo  no  dia  seguinte,  ligando  o  barracão  aos 

assentos de Ogum e de Obaluaiê na mata sagrada. As folhas da palmeira do dendê além de 

definir o trajeto têm a atribuição de purificar e preparar o espaço, tornando-o sagrado, para 

que possa receber  o fluxo de axé trazido pelo cortejo que se iniciará  dentro do barracão 

atravessará a mata sagrada e alimentará o axé dos assentos de Ogum, e, principalmente, de 

Obaluaiê. 

Em volta dos assentos dessas duas divindades edificam-se cercas circulares de madeira a meia 

altura,  e,  em seguida,  prende-se  nelas  as  folhas  de  palmeiras  do  dendê,  constrói-se  uma 

arquitetura de folhas sagradas que protegem, purificam e preparam o espaço dos assentos para 

que possam ser realizados os rituais do dia seguinte, na obrigação de Obaluaiê. No dia 30 de 

julho preparam-se vinte e um pratos largos de barro – alguidares – com as comidas sagradas 

de Obaluaiê, cobertos pelas folhas de Obaluaiê, como manda a tradição do terreiro. Depois de 

preparados na cozinha sagrada, os alguidares são levados para o barracão repleto de folhas 

sagradas e são dispostos em círculo envolta do Itoto. Canta-se para Obaluaiê e a ele realiza-se 

a reverência entoando a sua saudação. Logo após, o oficiante, o Babalaxé Duda, leva cada um 

dos vinte e um alguidares, sempre suspenso sobre a cabeça, para o espaço público sagrado do 

terreiro em frente ao barracão, realiza um giro completo entorno do corpo e saúda a divindade 

Obaluaiê. O oficiante realiza esse ritual para cada um dos vinte e um alguidares repletos das 

comidas sagradas de Obaluaiê. 

Em seguida  o  oficiante  chama vinte  e  um membros  da  egbé para  carregar  cada  um dos 

alguidares com as comidas sagradas, dispondo-os sempre sobre a cabeça, e esses formam uma 

fila após a fila estar completa com os vinte e um membros, o cortejo se inicia, guiado pelo 

oficiante, o Babalaxé Duda, rumo aos assentos das divindades cantando as músicas sagradas 

do ritual.  Formam um fluxo de axé que nasce dentro do barracão,  desenvolve-se na mata 

sagrada e alimenta os assentos dos deuses. 



                                                                                                                                                 184

Primeiro,  dirigem-se para  o  assento de Ogum no qual  realizam os  sacrifícios  de animais 

votivos dedicados a essa divindade, em seguida, rumam, em fila, seguindo o trajeto preparado 

pelos ogãs no dia anterior, para o assento de Obaluaiê cantando as músicas sagradas a essa 

divindade e depositam ao redor de seu assento, na cajazeira, os vinte e um alguidares com as 

comidas sagradas de Obaluaiê, e realizam-se os sacrifícios de animais votivos. Logo após, o 

cortejo, ainda em fila, retorna cantando em direção ao barracão. Ao chegar à construção todos 

os presentes reverenciam Xangô Aganjú, o patrono do terreiro, entoando sua saudação. Os 

alabés puxam as músicas e realiza-se um Xirê. 

Em torno aos diversos espaços-movimentos, que no Aganjú Didê, ocorreu em um fluxo de 

expansão-retração-expansão do povo-de-santo, aconteceu a permanência desse lugar singular 

constituída pela imbricação do material e o imaterial, do espaço e do tempo, respectivamente: 

assento de Obaluaiê na cajazeira; e, sua obrigação, realizada no dia 30 de julho. Lugar que 

condensa uma obrigação única em Cachoeira e São Félix que remonta a época da escravidão e 

que  chega  aos  nossos  dias  pela  transformação  sob  o  tempo  espiralado,  o Tempo-Okotó. 

Permanência que conserva na transformação o sistema dinâmico do axé. Lugar em que a egbé 

do Aganjú Didê atribui valores de culto, ancestralidade e parentesco. 

O valor de culto particular do Aganjú Didê desvela-se com a presença do assento de Obaluaiê 

em sua árvore sagrada, a cajazeira, em meio à mata sagrada cercada e protegida pelo muro de 

folhas da palmeira de dendê e pela festa vinculada pela obrigação à Obaluaiê. Estabelece-se 

aí, na temporalidade da festa, a relação e conexão entre: cozinha sagrada, barracão, trajeto 

sagrado do cortejo, árvores sagradas, deuses e mortais unidos pela obrigação à Obaluaiê que 

imprimem  movimentos  aos  corpos  em  transe,  músicas  e  cânticos  do  Nagô-Tedô  que 

conservam o sistema dinâmico do axé. A obrigação à Obaluaiê, ao estabelecer a conexão entre 

os  elementos  da  quadratura  cria  um  lugar,  cria  uma  relação  originária,  uma  conexão 

indissociável. 

Essas  relações  constroem e  conservam a  singularidade  do  lugar,  formada  por:  elementos 

temporais, obrigação à Obaluaiê e o Xirê; e, espaciais, o barracão, o percurso sagrado na mata 

definida pelas folhas de palmeira de dendê, e os assentos de Ogum e Obaluaiê em árvores 

sagradas. 
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Esse  lugar  próprio  do  Aganjú  Didê  possibilita  a  parição  única  de  uma  coisa  distante  – 

Obaluaiê - constituindo algo único, irreprodutível, autêntico, concebido como o aqui e o agora 

da obra de arte na esfera do sagrado, do original, sua existência única no lugar onde ela se 

encontra, constitui o sentido de tudo o que foi transmitido pela tradição. Permanece, nesse 

lugar,  composta  por  essas  relações  na  manutenção  das  obrigações  a  Obaluaiê,  o  sistema 

dinâmico do axé.    

O valor de ancestralidade peculiar do Aganjú Didê emerge da presença mítica de Mãe Judith 

Ferreira do Sacramento, a ‘’Santa Judith’’ como é chamada pelo povo-de-santo de Cachoeira e 

São  Félix,  fundadora  do  terreiro,  cuja  memória  é  conservada  quando  a  egbé do  templo 

conserva  a  maneira  de  realizar  a  obrigação  à  Obaluaiê  no  dia  30  de  julho.  Realiza-se  a 

obrigação da mesma forma que Mãe Judith fazia, ensinou e deixou para os seus filhos-de-

santo, ou seja, conforme a tradição do Nagô-Tedô legada por ela. 

Ao se conservarem o rito – a obrigação de Obaluaiê -, através das comidas, das quantidades 

de alguidares, dos cânticos, do ritual de levantar os alguidares e girar em torno do corpo em 

frente  ao  barracão,  ao  preparar  o  caminho  e  os  assentos  das  divindades  com folhas  de 

palmeira de dendê, e do cortejo que sai do barracão e vai até os assentos na mata sagrada com 

as oferendas das comidas e animais votivos, se conserva a memória, a presença na ausência de 

Mãe Judith. 

Conservar os ensinamentos, o legado e os desejos de Mãe Judith, a tradição, fazer da forma 

como ela fazia, é conservar também o teor de prestígio da comunidade terreiro do Aganjú 

Didê entre os demais terreiros de Cachoeira e São Félix que apreciam e respeitam o rigor e a 

singularidade da obrigação ensinada por Mãe Judith, que só acontece lá, em sua casa. 

O termo ''Casa de Mãe Judith'',  subjuga o nome do templo (Aganjú Didê),  e passa ser o 

próprio Candomblé. A egbé têm no cuidado e zelo aos rituais ensinados por Mãe Judith, a 

maneira de fazer de Mãe Judith,  a manutenção do sistema dinâmico do axé do templo, a 

conservação da tradição do Nagô-Tedô do Aganjú Didê. 
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O valor de parentesco no Aganjú Didê emerge do compromisso e comunhão dos filhos-de-

santo  do  terreiro,  descendentes  de sangue e  ou de  santo  de  Mãe Judith,  que  moram nas 

cidades do Recôncavo, Salvador, e Região Metropolitana, para a realização das obrigações de 

Obaluaiê no dia 30 de julho, e aqueles que moram em Cachoeira, passando a dormir dentro do 

terreiro, na véspera da festa no dia 29 de julho trabalhando nos preparativos.

No prelúdio desse período, que constitui a principal festa do terreiro, mais importante até do 

que a festa do patrono do templo, Xangô Aganjú, a egbé reúne esforços materiais, financeiros 

e trabalhos coletivos, conservando os laços de cooperação tanto para as obras de conservação 

e/ou ampliação do templo, em suas transformações, no tempo espiralado do Tempo-Okotó, 

quanto para a conservação da tradição da casa, da obrigação de Obaluaiê. Para a realização 

dessa última festa, realizada no dia 30 de julho de 2011, o terreiro que se encontrava em plena 

deterioração física recebeu, pela ação da nova egbé formada pelo Babalaxé Duda, um esforço 

coletivo de sua conservação. 

O templo foi todo pintado nas cores branco e vermelho de Xangô Aganjú, foi concertado o 

telhado que se encontrava em ruína com novas telhas e estrutura, parte do piso reformado, 

foram postos elementos simbólicos de Xangô nas paredes (coroa, oxê, e a espada), a casa do 

Ogã Candola foi toda reformada e passou a ser habitada por membros da  egbé, a mata do 

percurso sagrado foi aparelhada, ou seja, através da reestruturação da egbé, do povo-de-santo 

do Aganjú Didê se processou o restauro do Candomblé e, por conseguinte, de sua arquitetura. 

Obrigação que cuida, tal como Mãe Judith cuidava dos enfermos, as relações de parentesco: 

de sangue e de santo.  E,  tem no lugar singular  da obrigação – o assento de Obaluaiê  na 

cajazeira sagrada na mata - o lugar de aglutinação da família, o lugar da tessitura e união da 

família do Aganjú Didê. O lugar da festa, do encontro dos deuses com os mortais, da unidade 

originária, cria na temporalidade da obrigação e do Xirê o ápice da tessitura familiar,  que 

possibilita o pleno fluxo do sistema dinâmico de axé.

Exu, depois de fazer-nos subir e descer ladeiras e morros em chão batido, levá-nos para o 

outro lado do Rio Paraguaçu, atravessando a Ponte Dom Pedro II, e caminhando agora pelas 

ruas de São Félix em direção ao acesso a BR-101, ele nos apresenta o terreiro Ilê Axé Ogunjá.
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1.6 - ILÊ AXÉ OGUNJÁ.

Exu surge dessa vez, na beira do Rio Paraguaçu na orla fluvial de São Félix, a brincar nas 

águas  de  Oxum,  pulando,  mergulhando,  nadando,  dando piruetas,  e  gargalhadas.  Ele  nos 

convida a entrar no rio e de lá avista e aponta uma casa, no meio de um morro cujas águas do 

rio outrora o haviam destruído. Ele chama de terreiro Ilê Axé Ogunjá, a ''Casa de Pai Delson''.

  

Ilê Axé Ogunjá, foi fundado em Cachoeira nos anos de 1975 por Pai Carlos dos Santos da 

Silva90 iniciado por Dona Beatriz Conceição, chamada comumente de Mãe Bia do terreiro 

Ogum Cariri, e foi adotado e criado por Dona Perina. O terreiro tem como regente, o dono da 

cumeeira,  o  Orixás  Xangô  Airá.  O  templo  foi  fundado  sob  a  tradição  do  Nagô-Vodum, 

entretanto, hoje pertence à nação Ketu91. Os rituais e festas92 do templo, após a posse de Pai 

Delson93, passaram a ser realizados na tradição Ketu, abandonando, paulatinamente, a tradição 

do Nagô-Vodum. O Ilê Axé Ogunjá, funcionava inicialmente nos anos de 1970 na casa de Pai 

Antônio em Cachoeira, era uma construção feita de taipa-de-mão, próximo ao rio Paraguaçu. 

Na casa de Pai Antônio se deu, regido pelo Tempo-Okotó, o primeiro espaço-movimento do 

templo: o plantio do axé da casa. 

90 A linha sucessória da casa foi: 1 – Pai Carlos dos Santos da Silva; 2 – Pai Antônio; 3 – Pai Delson.
91 A nação Ketu chegou no Recôncavo Baiano em 1930 com a fundação do Terreiro do Portão de Muritiba 

realizado por Nelzinho do Portão filho de Mãe Menininha do Gantois, tendo como principal representante da 
nação em Cachoeira o Terreiro do Rosarinho de Mãe Baratinha.

92  O calendário de festas do Ilê Axé Ogunjá é composto por: janeiro festa para Oxalá; fevereiro festa para as  
Iabás; agosto com as festas de Obaluaiê e Cabloco; e, setembro com festa para Xangô, Oxóssi, e Ogum.

93 Delson  da  Conceição  Sales,  também conhecido  como Pai  Delson,  é  o  Babalorixá  do  Ilê  Axé  Ogunjá, 
localizado no município de São Félix. Possui 45 anos de idade, e nasceu no município de Muritiba. Onde 
passou a infância, indo morar, posteriormente, em Cachoeira.  Pai Delson, foi feito com 20 anos de idade por 
Dona Eurides Silva de Jesus, a Mãe Perina. Ele é de Ogum Megegê. Foi feito na nação Nagô-Vodum no 
terreiro de Mãe Perina, o Ileji, então localizado na Boa Vista de Belém. Mãe Perina foi feita por Zé do Vapor 
e  Tiofana  que  era  sua  tia  biológica,  do  terreiro  Viva  Deus,  e,  era  de  Obaluaiê.  Mãe Perina  era  muito 
respeitada em toda a Cachoeira pelo rigor, seriedade e conhecimento dentro do culto.  Pai Delson, foi pai 
pequeno do Ilê Axé Ogunjá, quando o terreiro esteve sob a liderança de Pai Antônio, de Xangô, ainda no 
município de Cachoeira. Após a morte de Pai Antônio, Pai Delson assumiu a casa e se iniciou na nação Ketu. 
Foi feito no Ketu por Pai Arlindo Pinto da Silva do terreiro Ilê Axé Obanijó Omi, do município de Cruz das 
Almas: ''Minha vida em Cachoeira foi, eu fui pai pequeno desse terreiro, e tinha os filhos de santo e eu fui o 
sucessor dessa pessoa, seu Antônio, de Ogunjá e ele faleceu e eu dei prosseguimento, entrei na área de Ketu, 
arranjei uma pessoa de Ketu pra me dar o Decá, pelo fato de meus irmãos de santo mais velhos não tinha 
Decá, primeiro alguns não queria, segundo a minha mãe-de-santo não dava Decá assim né, então eu tive de 
procurar outra água aí fui pra casa de Ketu e hoje tô aqui Nagô e Keto''.
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Como em todos  os  terreiros  de Candomblé,  como tratado em ouras  oportunidades,  ao se 

plantar o axé do templo sacraliza-se o espaço, e estabelece-se a abertura do Orum no Aiê, e, 

sobretudo, cria-se o sistema dinâmico do axé ao se distribuir o axé do templo em seus três 

elementos dinâmicos fundamentais: assentos dos ancestrais (Egum); assentos dos deuses, os 

Orixá; e, o ori, a cabeça dos filhos-de-santo.  

Todavia, com a enchente do rio de 1989 em Cachoeira o terreiro foi totalmente destruído. 

Com isso foi empreendido o segundo espaço-movimento do templo, o terreiro foi transferido 

e reconstruído, ainda em Cachoeira, numa ladeira próxima do lugar original. Entretanto, em 

virtude de ser muito íngreme, com um acesso muito difícil para os ''mais velhos'' do terreiro, 

foi  realizado  o  terceiro  espaço-movimento  do  templo,  o  Ilê  Axé  Ogunjá  foi  novamente 

transferido, no início dos anos de 1990 para São Félix, onde se encontra até hoje (ver Fig. 

103), como nos relata Pai Delson:

É, mas na enchente de 1989, o bairro onde eu morava e funcionava o terreiro 
era de taipa não é. Era a casa de seu Antônio, seu Antônio que era o Dono do 
Terreiro Ogunjá, aí  a enchente destruiu tudo, mas tava construído a outra 
roça, mas a outra roça tinha uma ladeira imensa, se comprasse um caminhão 
de, de arenoso por R$ 100,00 tinha de pagar r$ 50,00 ao jegue pra subir, era 
uma dificuldade imensa, aí quando eu tomei o Decá aí passando por aqui, 
tudo está escrito por Deus né aí vi vende-se essa casa aí fui procurar saber. 
(informação verbal).94

94  Entrevista realizada com o Babalorixá Delson da Conceição Sales, o Pai Delson, em 01/08/2009, no Ilê Axé 
Ogunjá, no município de São Félix.

Fig.103: Ilê Axé Ogunjá, Cachoeira, Bahia. Data: 2010.
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O Ilê Axé Ogunjá em seus primeiros anos de vida caracterizou-se por ser um terreiro nômade, 

com diversas desterritorializações e reterritorializações na cidade, onde em cada novo espaço 

era reconstruído o mesmo templo, porque o axé plantado em cada uma dessas construções, 

nesses três espaços movimentos era o mesmo. O terreiro em São Félix (ver Fig. 104 a 106), 

no terceiro espaço-movimento, regido pelo tempo espiralado, o  Tempo-Okotó, parte de uma 

pré-existência. Ao se plantar o axé da casa ele o transforma, de mera residência em templo, 

sacralizando o espaço, onde habitam juntos, os mortais e os deuses. A casa feita de tijolos era, 

nesse momento, composta por: uma sala, dois quartos, uma pequena cozinha, e um quintal. 

Fig. 104: Barracão atual do Ilê Axé Ogunjá, com o assento de Ogum com 
suas ferramentas. São Félix,  Bahia. Data: 2011.
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Fig. 106: Entrada do Ilê Axé Ogunjá com as espadas de Ogum na porta 
pintada de azul, a planta espada de Ogum, e as suas ferramentas. São 

Félix,  Bahia.
Data: 2009.

Fig. 105: Assento de Ogum com suas ferramentas. São Félix,  Bahia.
Data: 2011.
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Nesse terceiro espaço-movimento da arquitetura do Ilê Axé Ogunjá ocorreu a transformação, 

como nos demais terreiros que surgiram de uma pré-existência, da sala de estar em barracão. 

Esse barracão tinha como extensão uma ampla área livre disposta em sua frente, que também 

funcionava como um lugar das festas, sendo ocupada por visitantes e, principalmente, pelos 

Cablocos,  em  suas  danças,  no  meio  das  rodas  e  palmas  dos  assistentes  (ver  Fig.107). 

Tínhamos, portanto, dois espaços para as festividades: o barracão onde dançavam os deuses, 

os Orixá; e, o pátio, ao ar livre, onde dançavam os Cablocos em meio as rodas dos visitantes 

(ver. Fig. 108), como nos fala Pai Delson:

Não, não era de tijolinho, o barracão era aqui, era nessa sala aqui, isso aqui 
tudo, não é? Isso aqui já foi eu que fiz, essa reforma aqui foi feita por mim, 
não é? É ia até lá, não tinha essa fazenda aqui não, aqui foi eu que fiz é! 
Aqui na frente tinha a casa de morada dela, aqui, aqui, e ali era livre, tinha 
um jardinzinho, assim! (informação verbal).95

95  Entrevista realizada com o Babalorixá Delson da Conceição Sales, o Pai Delson, em 01/08/2009, no Ilê Axé 
Ogunjá, no município de São Félix.

Fig. 107: Sala transformada em barracão com bancos de alvenaria e 
revestimento cerâmico. São Félix, Bahia. Data: 2009.
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Ainda nesse terceiro espaço-movimento, foi construído um Ilê Exu na entrada do templo, um 

assento de Iroco, que se encontra em uma gameleira branca, e um assento do Cabloco. O 

quarto central foi adaptado para um quarto de santo, onde estão reunidos os assentos de todos 

os Orixá da casa (mesmo tendo espaço suficiente para os Ilê Orixá isolados), tal como manda 

a tradição Nagô-Vodum da região, embora, o terreiro hoje seja da nação Ketu; o quarto da 

entrada foi transformado em quarto de Pai Delson, e, também, em quarto de jogo; no fundo, a 

casa  foi  ampliada,  com a  construção  de  um roncó,  na  lateral  a  cozinha  foi  ampliada,  e 

transformada em cozinha ritual (ver Fig. 109 e 110). 

   

Fig. 109: Cozinha Ritual do Ilê Axé Ogunjá São Féliix, Bahia.
Data: 2009.

Fig.108: Ilê Axé Ogunjá: 1-casa de Exu, 2-pátio dos cablocos, 3-depósito, 
4-cozinha ritual, 5-copa, 6-barracão, 7-quarto dos Orixá, 8-sala de jogo, 9-

ronco, 10-mata sagrada. Data: 2010.
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O  quarto  espaço-movimento  do  Ilê  Axé  Ogunjá,  foi  à  construção,  no  quintal,  de  uma 

edificação composta de quartos para hospedar os filhos-de-santo que vinham para as festas 

(ver Fig.111). Eram quartos pequenos, cabia apenas uma cama, feitas de taipa-de-mão, como 

nos relata Pai Delson:

Ampliação não porque ele já não têm mais espaço ta me entendendo? Mas 
assim lá no fundo têm um terreno aqui onde tinha uns quartos, que tivemos 
de demolir porque era de taipa pra fazer os quartos pro pessoal, né pros filho, 
pros visitantes, só isso aí. (informação verbal).96

96  Entrevista realizada com o Babalorixá Delson da Conceição Sales, o Pai Delson, em 01/08/2009, no Ilê Axé 
Ogunjá, no município de São Félix.

Fig. 110: Casa de Exu da Porteira no Ilê Axé Ogunjá São Félix, Bahia.
Data: 2009.
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Essas construções respondem ao ''clamor'' do fluxo de axé, porque possibilitam uma estadia 

temporária  para  os  filhos-de-santo  que  vêm de  Salvador  e  outras  cidades  do  Recôncavo 

Baiano,  para  as  festas  e  obrigações  do  terreiro.  Momento  em que  os  membros  da  egbé 

purificam e equilibram o axé do corpo, preparando-o para as obrigações, através dos tabus 

alimentares,  sexuais  e  limpeza  do  corpo,  fortalecendo o axé  do  corpo,  para  que possam, 

juntos,  alimentar  o  axé  dos  deuses,  fortalecendo,  por  conseguinte,  o  axé  do  templo, 

conservando, potencializando e desenvolvendo o sistema dinâmico do axé.   

Em seguida, no quinto espaço-movimento, sob o tempo espiralado de Exu, foram construídas 

as casas de deuses e ancestrais, Iroco e os Cablocos, com seus respectivos pepelês, e que já 

possuíam assentos em árvores sagradas. Essas casas, templos de Orixá e Cablocos, abraçaram 

as árvores, como um ojá, e as árvores passaram a furar os telhados desses templos, tal como 

ocorreu com os terreiros Nagô-Vodum de Cachoeira e São Félix: Ilê Axé Itaylé, Capivari-Pé 

da Cajá, Lobanekum, Raiz de Airá. E, ainda, entre a árvore sagrada onde está o assento de 

Iroco,  e  a  árvore  sagrada  do  Cabloco,  foi  erguida  o  Ilê  Orixá  de  Obaluaiê.  Medidas 

necessárias  que  vão  ao  encontro  do  sistema dinâmico do  axé  na  medida  em que  trazem 

privacidade ao rito, porque os olhos não preparados, ''curiosos'', ficam velados de averiguarem 

as atividades rituais e, principalmente, pelo fortalecimento do axé da casa ao se estabelecer a 

relação de ligação entre os assentos da divindade no pepelê do Ilê Orixá e o assento da árvore 

sagrada (ver Fig. 112 a 115):

Fig.111: Ilê Axé Ogunjá: 1-casa de Exu, 2-pátio dos cablocos, 3-depósito, 
4-cozinha ritual, 5-copa, 6-barracão, 7-quarto dos Orixá, 8-sala de jogo, 9-

ronco, 10-mata sagrada, 11-quartos, 12-Iroco, 13-Cablocos. Data: 2010.
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Fig. 112: Árvore sagrada de Iroco, e, Ilê Orixás de Obaluaiê São 
Félix, Bahia. Data: 2009.



                                                                                                                                                 196

Fig. 113: Casa dos Cablocos no Ilê Axé Ogunjá São Félix, Bahia.
Data: 2009.
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Fig. 114: Assento do Cabloco furando o telhado, Ilê Axé Ogunjá, São 
Félix, Bahia. Data: 2010.
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O sexto espaço movimento,  ocorreu com a expansão lateral  da construção em direção ao 

limite do terreno, logo ao lado do quarto de jogo e do roncó, ocorreu à edificação de: um 

quarto para a mãe pequena, um quarto de santo para o Orixá Xangô, um quarto de santo para 

o Orixá Oxalá, e um Sabaji, uma vez que o espaço do quarto dos Orixá dentro da casa tornou-

se  pequeno  com  o  aumento  dos  filhos-de-santo,  que  passaram  a  ter  os  seus  assentos 

individuais  dentro do terreiro,  fortalecendo,  com a presença desses o axé do terreiro (ver 

Fig.116 e 117). 

Fig. 116: Sabaji do Ilê Axé Ogunjá. São Félix, Bahia.
Data: 2009.

Fig.115: Ilê Axé Ogunjá: 1-casa de Exu, 2-pátio dos cablocos, 3-depósito, 
4-cozinha ritual, 5-copa, 6-barracão, 7-quarto dos Orixá, 8-sala de jogo, 9-

ronco, 10-mata sagrada, 11-quartos, 12-Iroco, 13-Cablocos, 14-casa de 
Obaluaiê. Data: 2010.
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O sétimo espaço-movimento, regido pelo  Tempo-Okotó,  ocorreu com a construção de um 

quarto e um banheiro para hospedagem de visitas; uma copa para as refeições coletivas da 

comunidade terreiro,  e  a reconstrução e  ampliação dos quartos  do fundo. Os quartos  dos 

fundos, feitos em taipa-de-mão, foram demolidos para serem substituídos por outros quartos, 

maiores  e  de  alvenaria,  e  em maior  quantidade  para  atender  aos  filhos-de-santo  que  não 

cessam de  aumentar.  Porque  no  Ilê  Axé  Ogunjá,  a  família  de  santo  extrapola  a  família 

consanguínea, diferentemente do quê ocorre com os terreiros da nação Nagô-Vodum em que a 

família-de-santo confunde-se com a família de sangue. Logo, quanto mais filhos a casa tiver, 

receber e acolher maior será o fortalecimento do axé do templo (ver Fig.118).

Fig.117: Ilê Axé Ogunjá: 1-casa de Exu, 2-pátio dos cablocos, 3-depósito, 
4-cozinha ritual, 5-copa, 6-barracão, 7-quarto dos Orixá, 8-sala de jogo, 9-

ronco, 10-mata sagrada, 11-quartos, 12-Iroco, 13-Cablocos, 14-casa de 
Obaluaiê, 15-circulação, 16-quarto da mãe pequena, 17-quarto de Xangô, 

18-quarto de Oxalá, 19-sabaji. Data: 2010.

Fig.118: Ilê Axé Ogunjá: 1-casa de Exu, 2-pátio dos cablocos, 3-depósito, 4-
cozinha ritual, 5-copa, 6-barracão, 7-quarto dos Orixá, 8-sala de jogo, 9-ronco, 
10-mata sagrada, 11-quartos, 12-Iroco, 13-Cablocos, 14-casa de Obaluaiê, 15-

circulação, 16-quarto da mãe pequena, 17-quarto de Xangô, 18-quarto de 
Oxalá, 19-sabaj, 20-quarto, 21-sanitário. Data: 2010.
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O movimento atual, o oitavo espaço-movimento, consiste na construção de um barracão na 

área  em frente  dos  quartos  dos  santos  (Xangô e  Oxalá),  e  da  sala  de  estar  da  casa  que 

funcionava até então, como barracão, no lugar onde se realizavam, no período das festas, as 

danças  dos  Cablocos.  Nesse  lugar  que  ancestrais  indígenas  inseridos  num  sistema  afro-

brasileiro  -  os  Cablocos  -,  dançavam cercados  pelos  mortais  que  aplaudiam,  cantavam e 

dançavam. 

O barracão encontra-se em construção, realizado em tijolos, está sendo feito em sistema de 

mutirão, com o esforço material da comunidade terreiro do Ilê Axé Ogunjá (ver Fig. 119 a 

122), como nos relata Pai Delson:

O terreiro ta precisando de fazer quartos, né, pra abrigar os visitantes, filhos 
né, durante as festas, sanitários né, que precisa, e o telhado do barracão que 
to aí na luta, luta, muito difícil e muito caro. (informação verbal).97

 

97  Entrevista realizada com o Babalorixá Delson da Conceição Sales, o Pai Delson, em 01/08/2009, no Ilê Axé 
Ogunjá, no município de São Félix.

Fig. 119: Construção do barracão. São Félix, Bahia.
Data: 2009.
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Fig. 121: Barracão atual, vista externa. São Félix, Bahia.
Data: 2011.

Fig. 120: Construção do barracão. São Félix, Bahia.
 Data: 2009.
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Recentemente  foram  feitos  no  barracão,  os  acabamentos,  o  telhado,  as  esquadrias,  e  a 

construção do poste central.  É envolta do poste central,  o  axi mundi, o eixo simbólico de 

ligação do Orum com o Aiê, o opô-orum aiê, que se realiza o Xirê. O axi mundi é atualizado 

simbolicamente na nação Ketu, geralmente, pelo poste central, embora, apareça nessa nação, 

também,  em  outras  formas  simbólicas  (quartinhas,  jarros,  gamelas,  alguidares,  piso 

diferenciado, etc...), contrapondo-se, portanto, com a nação Nagô-Vodum de Cachoeira e São 

Félix, em que o axi mundi desvela-se na figura das estrelas.  Essas estrelas, como foi dito em 

outra ocasião, podem aparecer na forma da estrela de Salomão (cinco pontas), e/ou da estrela 

de Davi (seis pontas), sempre abaixo da tesoura e da cumeeira do telhado onde está o assento 

do regente do templo. 

Em volta de tantos movimentos da arquitetura do Ilê Axé Ogunjá, em suas idas e vindas, em 

seu nomadismo entre Cachoeira e São Félix, regido pelo tempo espiralado, o  Tempo-Okotó, 

aparecem mais uma vez os galhos de Iroco – a permanência – convidando-nos a conhecer os 

lugares singulares da permanência no Ilê Axé Ogunjá, lugares que permanecem através da 

transformação,  transformam-se  para  permanecer.  Permanência  que  ocorre  em  virtude  do 

sistema dinâmico do axé.     

Fig. 122: Barracão atual, vista interna. São Félix, Bahia.
 Data: 2011.
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Percebe-se que mesmo que o Candomblé do Ilê Axé Ogunjá tenha saído da nação Nagô-

Vodum e ido para a nação Ketu, com a liderança de Pai Delson, o terreiro conserva, mantém a 

permanência de três aspectos espaciais  e arquitetônicos que aparecem nos terreiros Nagô-

Vodum: os assentos dos Orixá num quarto; as árvores sagradas que nascem dos templos de 

deuses e ancestrais em frente dos pepelês irrompendo os telhados; e, a conservação do lugar 

da realização da festa que se transforma em barracão.  

Permanências que conservam na transformação o sistema dinâmico do axé. Lugares em que a 

egbé do Ilê Axé Ogunjá atribui valores de culto, ancestralidade e parentesco, que têm na festa 

de  Obaluaiê  e  dos  Cablocos  o seu ápice,  com a junção desses  três  valores.  As festas  de 

Obaluaiê e a dos Cablocos acontecem, segundo Pai Delson, conforme o calendário litúrgico 

da casa, na segunda e terceira semana do mês de agosto. 

As festas dos Orixá, no Ilê Axé Ogunjá, aconteciam até 2010 na sala de visitas do terreiro que 

durante as festas transformava-se em barracão, como foi dito em outra ocasião, tiravam-se as 

mesas, estantes, aparelhos eletrodomésticos, sofás e cadeiras, e no seu lugar colocavam os 

bancos da assistência, as cadeiras dos ogãs, dos membros da alta hierarquia do culto e do pai-

de-santo, os atabaques para os alabés, e enfeitavam o teto do barracão com as bandeirolas do 

Orixá homenageado. 

Já os Cablocos, cuja festa acontece uma semana depois da de Obaluaiê, dançavam, sob as 

estrelas, no terreiro em frente ao barracão onde improvisavam-se mastros com iluminação 

precárias  (gambiarras),  bandeirolas  nas  cores  verde  e  amarelo,  e  montava-se  no  centro  a 

cabana. Isso se deve pelas características dessas entidades, por serem brincalhões, beberrões, 

brigões,  namoradores  e  bravos  precisando,  logo,  de  mais  espaços  para  dançar  e  brincar. 

Entretanto, em 2011 foi inaugurado o barracão oficial do terreiro no espaço onde funcionava o 

''barracão  improvisado''  dos  Cablocos.  O  barracão  agora  é  ao  mesmo  tempo  de  Orixá  e 

Cabloco, entretanto, os deuses e ancestrais não se misturam, cada um usa o espaço ao seu 

tempo,  cada  um em sua  festa,  apresentando temporalidades  distintas.   Festas  de  Orixá  e 

Cablocos que relacionam os valores de culto, ancestralidade e parentesco do Ilê Axé Ogunjá. 
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O  valor  de  culto  nos  três  espaços  do  Ilê  Axé  Ogunjá  constitui  algo  único,  autêntico, 

irreprodutível, original, a existência única no lugar onde eles encontram-se, concebido como o 

aqui e o agora da obra de arte na esfera do sagrado,  constituem tudo o que foi transmitido 

pela tradição. Tradição Nagô-Vodum inserida no universo e sistema ritual Ketu, conservando 

o sistema dinâmico do axé.    

O valor de ancestralidade emerge da presença simbólica de Pai Carlos, fundador do terreiro 

em Cachoeira no qual o atual líder religioso, Pai Delson, era o pai pequeno e, também, da 

figura de Mãe Perina,  respeitada e temida em toda Cachoeira pelo rigor e disciplina,  que 

iniciou Pai Delson no Nagô-Vodum, embora, posteriormente, ele tenha sido feito na nação 

Ketu, em um terreiro de Cruz das Almas, como nos relata Pai Delson:

Minha mãe foi filha do Zé do Vapor, lá do terreiro do Viva Deus, no Barro 
Vermelho,  tinha casa lá na Boa Vista de Belém, só que deixou a casa,  o 
terreiro no nome do filho dela  e  acabou tudo.  Na Boa Vista. É,  é,  é  no 
Belém, aqui. Quem iniciou ela foi Zé do Vapor, foi. Minha mãe era muito 
respeitada,  era  de  Obaluaiê,  o  terreiro  chamava  Ilêji  né,  assim,  foi  uma 
mulher guerreiro, tinha barraca no mercado, subia com isso, comprou esse 
terreiro lá e viveu para o Orixás até quando Deus quis. (informação verbal)98.

Embora a nação do terreiro seja Ketu, e lá se realizam os rituais e obrigações dessa nação, 

conserva-se,  também, em pequenos momentos da festa  e para determinadas divindades,  a 

batida  do  Nagô-Vodum e  a  dança  do  Quebrado,  notadamente,  paras  as  divindades  cujos 

assentos Pai Delson recebeu de herança de Pai Carlos. 

No  seio  do  Ketu,  conserva-se  a  tradição  do  Nagô-Vodum,  através  da  permanência  dos 

ensinamentos de Pai Carlos, e, principalmente, de Mãe Perina. Ao se conservar o Quebrado o 

Ilê  Axé Ogunjá adquire  o  respeito  da comunidade Nagô-Vodum, inserido-se,  embora seja 

Ketu, na rede religiosa do povo-de-santo de Cachoeira e São Félix. 

98 Entrevista realizada com o Babalorixá Delson da Conceição Sales, o Pai Delson, em 01/08/2009, no Ilê Axé 
Ogunjá, no município de São Félix.
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O termo ''Casa de Pai  Carlos'',  extrapola  a  materialidade  do terreiro,  subjuga  o nome do 

templo - Ilê Axé Ogunjá - e passa ser o próprio Candomblé. A egbé tem no cuidado aos rituais 

ensinados  por  Pai  Carlos,  a  maneira  de  fazer  de  Mãe  Perina,  a  manutenção  do  sistema 

dinâmico do axé do templo, a conservação da tradição do Nagô-Vodum, inserido no universo 

cultural Ketu.

O valor de parentesco emerge do compromisso e comunhão dos filhos-de-santo do terreiro, 

que vai além das relações de consanguinidade, que moram em outras cidades do Recôncavo e 

Salvador, que em sua maioria, para lá regressam para a realização das obrigações com os 

Orixá e Cablocos durante o ciclo das festas, quando passam a morar, temporariamente, no 

terreiro.  No momento  atual  a  comunidade  terreiro  junta  esforços  financeiros  e  materiais, 

mantendo os  laços  de  cooperação,  e  as  relações  de  ajuda  mútua,  tanto  para  as  obras  de 

conservação e ampliação do templo (nesse momento o barracão),  em suas transformações 

contínuas, quanto para a conservação da tradição da casa, dos rituais e obrigações, sempre 

alimentado pelo sistema dinâmico do axé.

Exu, cansado de perambular pelos caminhos, estradas, encruzilhadas de Cachoeira e São Félix 

agora nos deixa em êxtase a apreciar a beleza de Iroco, o senhor das permanências.
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1.7 – ARQUITETURAS DO ÊXTASE.

Exu,  como elemento  dinâmico  do  Candomblé,  o  senhor  do  movimento,  transformação  e 

realização  nos  mostra  que  os  terreiros  de  Candomblé,  através  dos  terreiros  aqui  tratados 

Lobanekum,  Ilê  Axé  Itaylé,  Viva  Deus,  Aganju  Didê,  e  o  Ilê  Axé  Ogunjá,  são  espaços-

movimentos. Movimento que em Cachoeira e São Félix segue o ritmo da dança característica 

do Nagô-Vodum, o Quebrado, oriunda do universo jêje. O ritmo do Quebrado com sua dança 

lenta, suave, macia, cambaleante, de embriaguez, com suas subidas e descidas, caídas para um 

lado  e  para  o  outro,  desterritorializa  a  arquitetura  dos  terreiros  de  Candomblé  de  uma 

espacialidade estática, imprime uma linha de fuga ao congelamento do espaço. O Quebrado, 

no sistema dinâmico do axé, com o seu movimento de rodopio, embriaguez, possessão, de 

êxtase, imprime aos espaços-movimento o estado de transe criando as Arquiteturas em Transe. 

Conceituamos aqui de Arquiteturas em Transe as arquiteturas dos Terreiros de Candomblé de 

Cachoeira e São Félix que se atualizam no ritmo do Quebrado, que são ‘’incorporados’’ por 

esse ritmo que lhes insufla o movimento, a transformação, a metamorfose;  o jogo da forma e 

do  disforme; a  maleabilidade,  a  moldabilidade,  o  dinamismo  e  o  crescimento;  os 

acontecimentos;  o estado de êxtase -  o Transe.  Arquiteturas  em Transe que imprimem na 

arquitetura a alteridade, o devir,  o tempo espiralado; os processos, a eterna transformação 

enquanto  uma  construção  coletiva,  eternamente  móvel,  uma  obra  inacabada,  aberta,  em 

constante fluxo; o dinâmico, o movimento, o baile, o Xirê, a festa dos deuses (Orixá, Vodum, 

Inquices), a dança, o êxtase, o transe dos corpos que moldam essa arquitetura.

A Arquitetura  em  Transe  sob  o  tempo  espiralado,  o  Tempo-Okotó,  regidos  por  Exu  é 

constituída a partir  dos acontecimentos vinculados ao sistema dinâmico do axé,  atende ao 

chamado e o clamor do axé do templo, nos leva a uma construção aberta. Sem projeto global, 

totalizante,  ou  seja,  sem um fim  pré-estabelecido,  pré-determinado,  pré-definido,  onde  o 

tempo  é  mensurado  por  uma  meta  a  ser  atingida  num  prazo,  num  intervalo  de  tempo 

determinado, contado e medido, a arquitetura torna-se uma construção coletiva no tempo, sem 

fim,  passa  a  estar  sempre  no  entre,  no  meio,  como no movimento  do  Okotó que  cresce 

espiriladamente ao infinito. 
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Não  tendo  um  projeto  arquitetônico,  mas  sim  acontecimentos,  constituídos  por  paixões, 

vontades,  desejos  humanos,  divinos  e  dos  ancestrais,  a  arquitetura  deixa  de  ser  em  sua 

materialidade uma ‘’coisa’’estática, durável, pensada para resistir ao tempo; e, passa a ser 

processo, com constantes metamorfoses, transformações, pura alteridade e movimento.

Essa temporalidade outra das Arquiteturas em Transe cria uma arquitetura inacabada, aberta, 

temporária, perecível, ‘’efêmera’’, ''contingente''. Entretanto, há algo que permanece em meio 

a tantas transformações: o axé do templo – o sistema dinâmico do fluxo de axé. Daí emerge a 

complexidade da temporalidade do Candomblé que têm Exu e Iroco como seus senhores: 

Exu,  o  momento,  propulsor  das  transformações;  Iroco,  a  eternidade,  o  senhor  das 

permanências.  Estaremos  diante  de  uma  guerra  entre  Orixá?  Um  defendendo  as 

transformações e o outro as permanências? 

Com concerteza, não. Exu e Iroco, constituem as duas faces de uma mesma moeda: o Tempo. 

Dessa  relação  divina  compõe  o  tempo  no  Candomblé.  Da  mesma  forma  que  não  há  a 

dicotomia entre os tempos sagrados e profanos nesse universo cultural, porque são tempos 

que se relacionam as transformações e permanências não constituem dois predicados binários, 

opostos,  polarizados,  antagônicos  e  contraditórios.  As transformações  e  permanências  não 

constituem uma tensão de opostos, pelo contrário, são indissociáveis, relacionais. 

As transformações são fundamentais para a permanência do axé. A relação transformação-

permanência  no  Candomblé  constrói  uma  lógica  de  outra  ordem,  grandeza,  e,  sobretudo, 

natureza, uma racionalidade de outra magnitude, onde a tradição, através do dinamismo do 

axé,  só  permanece  através  das  mudanças,  das  transformações.  Como  é  explicitado  e 

problematizado pela arquiteta Odete Dourado99 ao tratar os limites das legislações federais de 

tombamento aplicados aos Terreiros de Candomblé:

99 DOURADO, Odete.  Considerações Sobre a Preservação dos Terreiros de Candomblé. VII ENECULT, 
Salvador, 2011.
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Os terreiros de candomblé, portanto, não constituem uma nova categoria de 
monumentos  a  ser  acrescentada  às  demais,  a  merecer  um  tratamento 
tolerante  por  parte  das  autoridades  gestoras  dos  nossos  bens  patrimoniais 
visto que novas visões de mundo impõem novos modos interpretativos, não 
necessariamente novas categorias ou novas legislações. Preservar um terreiro 
de candomblé é zelar para que o axé que lhe foi implantado e que lhe confere 
existência  se  mantenha,  flua  e  se  desenvolva.  Exige,  pois,  como os  bens 
patrimoniais  em  geral,  modos  de  interpretação  atual  e  multidisciplinar 
(DOURADO, 2011, p.15). 

Iroco se faz presente a olhar os movimentos empreendidos por Exu brincando alegremente 

com os seus  galhos  -  a  eternidade -  lembrando-nos  que no espaço-movimento o axé que 

permanece através do seu fluxo convida a arquitetura a bailar no ritmo do Quebrado, convida 

a arquitetura a movimentar-se em transe. 

É o axé que imprime no seu sistema dinâmico o movimento ao espaço, ele dinamiza o espaço-

movimento, e impulsiona o tempo espiralado. É o sistema dinâmico do fluxo de axé que faz 

rodar  o  Tempo-Okotó, é  a  linha  em movimento  da  espiral  que  vai  ao  infinito.  O  tempo 

diferido, o tempo espiralado de Exu, o  Tempo-Okotó que imprime na imanência a repetição 

sem volta ao mesmo, porque ao regressar de forma cíclica através da espiral sempre volta ao 

diferente, ''o mesmo indefinidamente alterado'', possui em seu movimento ao infinito algo que 

permanece, e que sempre é o mesmo, sempre igual, imutável, eterno: o axé - o fluxo de axé 

que imprime o movimento a espiral.  O fluxo de axé é a própria linha da espiral,  é o seu 

movimento,  o  sistema  dinâmico  do  axé  que  a  constitui.  O  que  permanece  é  o  eterno 

movimento do axé.

Exu com um sorriso alegre e sarcástico na face, traz a Iroco um sentimento de júbilo, leva o 

conforto a Iroco, tão solitário pelo tempo, tempo que leva tudo e a todos, com a companhia de 

Exu, Iroco, senti-se feliz. Exu – elemento propulsor do sistema dinâmico do fluxo de axé - 

fará companhia a Iroco por toda a eternidade, e, ambos, tornam-se um par indissociável da 

existência, as transformações e permanências. Exu brinca pelo terreiro, correndo de forma 

circular,  e  em  cada  volta  ele  aumenta  a  sua  velocidade,  até  ficar  suspenso  do  chão, 

transformando-se  em uma espiral  que  levará  consigo  a  arquitetura.  Em cada  volta  sua  a 

arquitetura transforma-se, imprimindo a ela o movimento, com o propósito de conservar o 

sistema dinâmico do axé. 
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Transformam-se para permanecer, para conservar uma maneira de ser, a tradição do povo-de-

santo do Candomblé de Cachoeira e São Félix, no âmbito da sociedade mais ampla, que têm 

no sistema dinâmico do axé o sentido da sua existência: o seu cosmo entendido como visão de 

mundo, e o seu  ethos concebido enquanto uma ética e uma estética.  As Arquiteturas dos 

Terreiros de Candomblé de Cachoeira e São Félix possuem seus galhos de Iroco: os lugares 

sagrados  singulares  cujos  elementos  simbólicos  próprios  permanecem  vinculados  à 

conservação  do  sistema  dinâmico  do  axé.  Lugares  sagrados  particulares,  próprios,  que 

condensam os valores de culto, ancestralidade e parentesco, e, que possibilitam o fluxo de 

axé, conservando-o. Valores que estão vinculados aos três elementos do sistema dinâmico do 

axé: axé dos assentos das divindades, os Orixá, Vodum e Inquice, conectados ao valor de 

culto; axé dos assentos dos ancestrais, Egum, vinculado ao valor de ancestralidade; e, o axé 

do corpo, a cabeça - o Ori - dos membros da egbé (filhos-de-santo), relacionado ao valor de 

parentesco.  Axés  que  interagem,  entrelaçam-se  na  temporalidade  espiralada,  através  dos 

rituais, festas e obrigações fortalecendo, alimentando e potencializando o axé da casa.

Nesse  passeio  com Exu  pelos  terreiros  de  Cachoeira  e  São  Félix  desvelamos  os  lugares 

prediletos de Iroco, os lugares das permanências, os lugares sagrados singulares que veiculam 

elementos  simbólicos  próprios  conservando  o  sistema  dinâmico  do  axé,  notadamente,  no 

universo Nagô de Cachoeira e São Félix.

Tratamos, em outra ocasião, que o termo Nagô utilizado em Cachoeira e São Félix distingue-

se  do Nagô empregado e  utilizado em Salvador  e  Região  Metropolitana,  nesses  o  termo 

corresponde aos povos de origem Iorubá que originaram as nações de Candomblé Ketu, Ixejá, 

Nagô, e Candomblé de Egum. Em Cachoeira e São Félix, o termo Nagô, de forma distinta, 

corresponde a uma relação e combinação de espaços sagrados e práticas culturais  Jêjes e 

Iorubás  (africanos),  juntamente  com espaços  e  os  cultos  aos  Cablocos  (indígenas  Kariri, 

Kiriri, e Tupinambás), e, também, com práticas e espaços católicos (português). Todavia, o 

Nagô, em Cachoeira e São Félix,  não constitui  algo homogêneo, pelo contrário,  possuem 

diferenças internas, subdividindo-se em: Nagô-Mulssurumi; Nagô-Tedô; Nagô-Ixejá; Nagô-

Vodum.  O  Nagô-Mulssurumi,  ou  Candomblé  de  Malês,  não  existe  mais  no  Recôncavo 

Baiano. 
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O Nagô-Tedô, têm no Aganjú Didê, seu único exemplar, e possui como prática não ter festas 

de  Cablocos,  assim como  de  outras  entidades  (marujos,  boiadeiros,  vaqueiros,  coladinas, 

etc...),  consideram-se  o  ‘’nagô  puro’’,  logo,  possui  como  aspecto  arquitetônico  que  o 

diferencia, não possuir em seus espaços assentos e quartos para Cablocos e demais entidades, 

e como elemento arquitetônico que permanece e que o particulariza, o assento de Obaluaiê em 

uma árvore sagrada em sua mata sagrada, que guarda durante a temporalidade da festa um 

ritual, uma obrigação, única no Recôncavo Baiano, e que remonta ao tempo da escravidão.  

O Nagô-Ixejá, que têm no Viva Deus seu principal templo, distingue-se pela forma de tocar 

do Ixejá, e pelo fato da família-de-santo extrapolar a família de sangue, tendo, logo, inúmeros 

filhos-de-santo  espalhados  em  diversos  estados  do  Brasil.  Assim,  sua  arquitetura  irá 

diferenciar-se pelos diversos quartos para hospedagem, para atender a estadia de seus filhos 

durante as festas e obrigações, e terá como elemento arquitetônico que permanece e que lhe 

particulariza os diversos Ilê Orixá espalhados pelo templo, um para cada divindade, tal como 

acontece, geralmente, nas nações Ketu, Ixejá e Nagô de Salvador, todavia, mantendo a relação 

árvore sagrada e pepelê tal como ocorre na nação Nagô-Vodum. 

O  Nagô-Vodum,  também  chamado  de  Nagô-Vodunsi,  têm  como  principais  templos  os 

terreiros:  Capivari  – Pé da Cajá,  Ilê  Axé Itaylé,  Ilê  Axé Xangô Oba Curuji,  Lobanekum, 

Lobanekum Filho, Ogodô Dey, e o Raiz de Airá, têm, como práticas que os distinguem: a 

dança do Quebrado, o toque do Nagô duro, e a não raspagem da cabeça na iniciação das 

noviças  (Lobanekum e  Lobanekum Filho).   E,  a  arquitetura  do  Nagô-Vodum apresentará 

como  elementos  que  permanecem  em  meio  às  diversas  transformações:  os  Itotos, 

simbolizados pelas estrelas de Salomão (cinco pontas), e de Davi (seis pontas); as árvores 

sagradas geratrizes das comunidades terreiros, e de suas arquiteturas, com seus assentos que 

emergem em frente ou de dentro dos próprios pepelês irrompendo os telhados dos barracões, 

Ilê Orixá, e Casas de Cablocos; os assentos de ancestrais indígenas divinizados – os Cablocos 

– em espaços destacados dentro do templo; um barracão de Orixá, e um barracão de Cabloco, 

cada um em seus  respectivos  espaços  de  festividades;  os  assentos  das  divindades,  Orixá, 

Vodum,  reunidos  em um único  quarto  dentro  do  templo,  estando  todos  lá,  num mesmo 

recinto, dividindo o mesmo espaço. 
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E, o Ketu do Ilê Axé Ogunjá, têm como elementos arquitetônicos que permanecem em volta 

das transformações três aspectos espaciais que aparecem, também, nos terreiros Nagô-Vodum, 

em virtude de seu atual líder religioso, Pai Delson, ter sido feito, também, nessa nação: os 

assentos dos Orixá num quarto; as árvores sagradas que nascem dos templos de deuses e 

ancestrais  em  frente  dos  pepelês  irrompendo  os  telhados;  e,  a  conservação  do  lugar  da 

realização da festa, notadamente, dos Cablocos,  que se transforma em barracão.  

Todavia,  agora,  cansado  de  tanto  brincar  e  transformar  a  arquitetura  dos  terreiros  de 

Candomblé Exu, do ponto mais alto de Cachoeira, no terreiro Viva Deus, situado na Terra 

Vermelha,  aponta para um arco-íris,  que ao cintilar  nos céus  liga Cachoeira  a  São Félix, 

cobrindo com o seu colorido o Rio Paraguaçu. Exu chama-o de Angorô, o senhor do arco-íris. 

Exu nos entrega ao Inquice Angorô da tradição Bantu, que nessas cidades têm a companhia de 

Oxumarê, um Orixá na tradição Nagô, e, também, de Bessém, o Vodum serpente da tradição 

jeje, que nos guiará, a partir de agora, por essa viagem pelas arquiteturas dos terreiros de 

Cachoeira e São Félix.  




