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CAPÍTULO II:
ARQUITETURAS MUNDANAS

Híbrido – Ogodô Dey – Dendezeiro – 
Capivari - Lobanekum – Rumpayme Runtoloji 

Arquiteturas da Fortuna

2.1 – HÍBRIDO.

O lugar que têm aqui sagrado mais que a Pedra da Baleia é ali onde têm o 
posto, que fizeram o posto lá em cima na Lagoa Encantada, ali tinha uma 
portinha desse tamanho ô, ali onde têm aquele posto de gasolina ali era uma 
barroquinha desse tamanho, mas de uma ora pra outra aquilo cobria tudo de 
água, ali depois da cachoeira o lugar mais sagrado era ali, agora botaram o 
olho  desmancharam  com  tudo,  o  lugar  sagrado  que  tinha  dentro  de 
Cachoeira era ali, ali quando dava 11:00horas não podia passar, você vê tanta 
coisa ali de dia que você não podia passar de um lugar pra outro, ali tinha um 
Camarão de Ouro e tinha uma Cobra ali, e não sei o fim que deram que 
desapareceu que eu nunca mais vi,  quebraram o encanto, chamava Lagoa 
Encantada,  mas  quebraram  o  encanto,  se  caísse  uma  pessoa  aqui  nessa 
portinha desse tamanho ia sair lá no Dique em Salvador. É, ô, debaixo tinha 
aqueles  tubo  debaixo  d´água  que  iria  sai  lá  em  Salvador.  (informação 
verbal).1

Oxumarê vivia duramente explorado por Olofin, o rei de Ifé, seu principal 
cliente.  Consultava-lhe  a  sorte  de  quatro  em  quatro  dias,  mas  o  rei 
remunerava seus serviços com extrema parcimônia e Oxumaré vivia num 
estado  de  semi-penúria.  Felizmente  para  ele,  foi  chamado  por  Olokum, 
rainha  de  um reino  vizinho,  cujo  filho  sofria  de  um mal  estranho:  não 
conseguia  se  manter  em  suas  próprias  pernas,  tinha  crises  e,  nesses 
momentos, rolava sobre as cinzas ardentes do fogareiro. Oxumaré curou a 
criança e volto a Ifé repleto de presentes, vestido com riquíssima vestimenta 
do  mais  belo  azul.  Olofin,  espantado  por  esse  repentino  esplendor  e 
lastimando sua avareza passada,  rivalizou em generosidade com Olokum, 
dando também a Oxumaré presentes de valor e oferecendo-lhe uma roupa de 
uma bela cor vermelha. Oxumaré ficou rico, respeitável e respeitado, sem 
imaginar  que  tempos  melhores  ainda  o  esperavam.  Olodumaré,  o  deus 
supremo, sofria da vista e mandou chamar Oxumaré; uma vez curado por 
seus  cuidados  recusou-se  a  separar-se  dele.  Desde  essa  época,  Oxumaré 
reside  no  céu  e  só  de  tempos  têm autorização  de  pisar  na  terra.  Nessas 
ocasiões, os seres humanos tornam-se ricos e felizes.
 (VERGER, 2002, p.206).    

Angorô  também  conhecido  como  Angoroméia  é  na  nação  Angola  o  Inquice  ligado  aos 

movimentos de ascensão e descidas das águas, aos ciclos das águas, a força e a continuidade 

da vida através da chuva. Angorô é o Inquice responsável pelo transporte das águas para o céu 

e, também, pela sua queda na forma de chuva. 

1  Entrevista realizada com Mãe Filhinha, em 08/04/2009, no Ilê Axé Itaylê, município de Cachoeira.
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Nos terreiros de Angola é comum ao se cantar para Angorô fazer um circulo d´água no meio 

do  barracão.  Angorô  está,  nessa  nação,  relacionado  miticamente  ao  arco-íris.  A palavra 

Angorô, deriva de ãngolo, esse decorre do termo ngolo, abreviação de Kongolo ou Nkongolo, 

que significada, exatamente, arco-íris. 

Bessém é um Vodum masculino da nação Jêje pertencente à família Dan2, variante de Odan, e 

é um termo genérico que em terras fon-gbe significa cobra ou serpente. Dan está relacionado 

ao aspecto da mobilidade,  desvelado em um mito cosmogônico Jêje,  em que nos tempos 

remotos, primordiais, havia apenas uma cabaça que simbolizava a relação conjugal de Mawu-

Lissá. Dan, a serpente, enroscou-se em volta da cabaça, tal como uma corda de pião, e a fez 

girar criando o movimento que originou a natureza e o mundo. Em seguida, Mawu distribuiu 

o controle dos elementos da natureza aos Vodum. Após a criação do Mundo o Vodum Dan, 

passou a habitar, ao mesmo tempo, o céu e a terra, relacionando e conectando o domínio de 

Sakpata  ao de  Sogbo, e, tornou-se o responsável pela chuva que fertiliza, enriquece a terra, 

garantindo, portanto, a vida (PARÉS, 2007, p.299).     

Oxumarê é um Orixá da nação Ketu (Iorubá), filho de Nanã e irmão de Obaluaiê. Enquanto 

Obaluaiê e Nanã vinculam-se ao nascimento e a morte, Oxumarê relaciona-se a duplicidade 

do  homem,  mortal  e  imortal,  assim  como  a  necessidade  de  transformação.  Oxumaré  é 

comumente considerado como sendo ao mesmo tempo homem e mulher, entretanto, é mais 

um ciclo que ele simboliza - o ciclo da vida -, porque da união entre o elemento feminino e o 

masculino que advêm à vida, a existência. Pelo fato de pertencer, simultaneamente, ao céu e a 

terra,  ele  é  tido  como um ser  duplo,  que  exprime  a  união  de  contrários.  Ele  constitui  a 

duplicidade em tudo em que existe, a junção de opostos, que se conectam, atraem-se para 

garantir  a  sustentação da vida.  Constitui  um ser duplo,  pertencente  ao Orum e ao Aiê,  o 

macho e a fêmea.    

2 O panteão Jêje se organiza a partir de três famílias:  família Dã, o vodum cobra – Bessém, Dambé, Bafono 
Decá, Quenquen, Cotoquen; da família real os Kaviono ou Hevioso, senhores do fogo e do trovão – Sogbô, 
Badê, Loko, Akoko, Akosi,  Possu, Averekete,  e  outros  como  Olissá,  Gun,  Odé, Ágüé,  Aziritobossi,  Aziri,  
Legba, Elegbara Tiriri, Elegbara Barobama; e da família Sapakpatá, deus da varíola e das curas - Azanssu,  
Avimaje, Azoani, etc...
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A imagem de Oxumaré está vinculada aos  Ouróboros,  à imagem circular da serpente que 

morde a própria calda, dando a idéia de continuidade constituída pelo movimento circular 

contínuo de serpente que gira, se enrosca, e morde a própria calda, tornando-se o anel do 

mundo. A serpente enrola-se entorno da Terra impedindo-a de desagregar-se, permitindo e 

conservando o giro do mundo, o ciclo vital,  as mudanças. Simboliza também, o curso do 

destino individual  e  coletivo,  trazendo aos  homens a  beleza,  riqueza,  fartura,  ventura e  a 

felicidade dando sustentação  ao fluxo da vida  (AUGRAS, 1983,  p.132).  Segundo o mito 

trazido por Verger e, apresentado acima, Oxumaré sai da pobreza, miséria e penúria para a 

glória, riqueza e felicidade. Ao curar enfermos: mortais (filhos de reis), e deuses (Olodumaré), 

Oxumaré é restituído por presentes que lhes dá riqueza que, por conseguinte, é levada como 

dádivas aos mortais  sempre quando ele retorna a terra de Onilé,  trazendo a prosperidade, 

opulência, fartura e riqueza.

Embora as diferenças, especificidades e particularidades de Angorô (Angola), Bessém (Jêje), 

e Oxumarê (Iorubá), eles vinculam-se as concepções de movimento, os ciclos, que propiciam 

o advento da vida, fortuna, ventura, e felicidade aos homens. 

     

As  religiões3 da  África  Ocidental  operam,  segundo  Victor  Witter  Turner,  antropólogo 

britânico, no caminho traçado por Max Weber e  Malinowski o binômio fortúnio-infortúnio, 

ventura-desventura. Segundo Tuner a função básica dessas religiões seria dar sustentação ao 

fluxo da vida, porque a felicidade não seria algo a ser atingida no além vida, após a morte, 

mas, buscada e vivida no cotidiano, no dia-a-dia da existência. O Candomblé apresenta-se, 

nesse sentido,  como uma forma de dá sustentação a vida,  sejam eles nos bons e/ou maus 

momentos: do escravo, do africano, do crioulo, do índio, do cigano, do branco pobre, ou seja, 

dos  desvalidos,  conduzindo  o  homem  em  sua  trajetória  existencial,  ajudando-os  a 

atravessarem o oceano durante as tormentas e tempestades, e, também, durante a calmaria. 

3  Clifford Geertz define a religião como sendo: ‘’um sistema de símbolos que atua para estabelecer poderosas, 
penetrantes e duradouras disposições e motivações nos homens através da formulação de conceitos de uma 
ordem de existência geral  e  vestindo essas  concepções com tal  aura de fatualidade que as disposições  e 
motivações parecem singularmente realistas’’ (GEERTZ, 1989, p.67).  Ao contrário do que diz os estudos 
sociológicos positivistas  sobre a  religião,  que defendem a religião enquanto uma descrição de uma dada 
ordem social, Geertz argumenta, que a religião é sociologicamente importante porque ele modela a sociedade, 
da mesma maneira que fazem o ambiente, a riqueza, a obrigação jurídica, o poder político, a afeição pessoal e 
um sentido de beleza. O mundo do dia-a-dia, considerado um produto cultural, na medida em que é concebido 
em termos das concepções simbólicas do ‘’fato obstinado’, da religião, passado de geração a geração, é a 
realidade estabelecida e o objeto dado de nossos atos.
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Minimizando e prevenindo as desventuras, a má sorte, e os infortúnios sejam eles de ordem 

econômicas provenientes de uma falência ou desemprego, problemas com moradia, doença 

crônica ou mortal, problemas conjugais, sexuais, amorosos, problemas com filhos, parentes 

ou amigos, e, maximizando a ventura, a boa sorte, a fortuna no trabalho, nos negócios, com a 

saúde, com amor ou paixões, e graças familiares. A felicidade não se torna algo ou alguma 

coisa a ser alcançada, mas, sim vivido, e com intensidade, a felicidade no Candomblé cobra o 

tempo do agora. No Candomblé a felicidade é imanente, é vivida a cada instante. 

O binômio fortúnio-infortúnio, ventura-desventura, invoca em um Xirê da sustentação da vida 

todas as entidades que guiam os mortais na jornada da tempestade e calmarias da vida: Orixá 

dos Iorubás, os Vodum dos daomeanos, Inquices dos bantus; os gentios, os Cablocos ‘’donos 

da  terra’’,  os  índios  afro-brasileiros  (Kiriris,  Kariris,  Tupinambás);  as  entidades  Marujos, 

Boadeiros, Preto Velhos, Coladinas; o português com os seus santos e santas Católicos; os 

escravos atualizados como Exus; os ancestrais africanos e afro-brasileiros (Egum); os maçons 

com seus esquadros, compassos, castiçais, triângulos, e seus pentagramas (estrelas); todos os 

‘’barraventos’’ dos desvalidos. Todos eles possuem no espaço do terreiro de Cachoeira e São 

Félix  as  suas  moradas,  onde,  juntos,  dão  o  alento  e  esperança  na  vida  afortunada  e 

desafortunada  dos  homens,  compondo  através  de  agregações  um  espaço  híbrido.  Nestor 

Clancline (1990), antropólogo e sociólogo argentino, em sua obra Culturas Híbridas4 define o 

híbrido como: 

Entendo  por  hibridação  processos  socioculturais  nos  quais  estruturas  ou 
práticas discretas, que existiam de forma separada, se combinam para gerar 
novas  estruturas,  objetos  e  práticas.  Cabe  esclarecer  que  as  estruturas 
chamadas discretas foram resultado de hibridizações,  razão pela qual  não 
podem ser consideradas fontes puras. (CLANCLINE, 2008, p. 19). 

Tratamos  o  híbrido,  no  universo  do  Candomblé  de  Cachoeira  e  São  Félix  e,  em  sua 

arquitetura,  no  sentido  empregado  por  Clancline  enquanto  um  processo  de  combinação 

continua e ininterrupta de elementos de culturas distintas constituindo uma heterogeneidade 

multitemporal,  e  não  uma  mera  fusão  desses  elementos.  Combinação  de  elementos  que 

convivem heterogeneamente de forma paralela, simultânea, concomitantes, que se agruparam 

em temporalidades distintas. 

4 CLANCLINE, Nestor Garcia.  Culturas Híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. São 
Paulo: EDUSP, 2008.
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Nestor Cancline questiona o caráter e o conceito de fusão de elementos puros que sustentam o 

conceito clássico de híbrido que surge da genética5 no século XIX, e que é transposta de 

forma direta e equivocada para as demais áreas do conhecimento ao longo do século XX. 

Nestor Cancline defende que o  híbrido, dentro da sua teoria da Circularidade Cultural, nas 

ciências  humanas  se  difere  das  fusões  étnicas  denominadas  de mestiçagem,  da  fusão  de 

crenças chamadas genericamente de sincretismo, e dos processos de fusão de sistemas de 

linguagens denominadas, comumente, de línguas crioulas6. Para Cancline no campo sócio-

cultural  não  ocorrem  fusões,  mas  sim,  hibridações,  entendidas  enquanto  processos  de 

agregações e combinações contínuas.

Esse processo de hibridação, entendido enquanto agregação e combinação contínuas criaram 

no  Candomblé  de  Cachoeira  e  São  Félix  um paralelismo  religioso  afro-católico,  e  afro-

indígena cuja formação básica já trouxe em si, combinações sócio-culturais de africanos de 

origens  distintas,  que  criaram  na  arquitetura  desses  terreiros  uma  heterogeneidade 

multitemporal, uma totalidade fragmentária, um paralelismo espacial, onde como diz o povo-

de-santo ‘’cada um têm o seu lugar’’, ‘’cada qual em seu cada qual’’ no espaço do terreiro, 

convivendo respeitosamente, com suas diferenças. 

5 O monge Gregor Johann Mendel, considerado o ''Pai de Genética'', foi professor de Ciências Naturais na 
Escola  Superior  de  Brno,  na  antigo  Império  Austro-Húngaro,  atual  República  Tcheca,  e  criou as  lei  da 
hereditariedade, chamadas de Leis de Mendel. Realizou diversos experimentos de cruzamentos de vegetais e 
animais  com  bases  matemáticas:  feijões,  chicória,  plantas  frutíferas,  abelhas,  ratos,  e  principalmente, 
ervilhas.  Segundo suas  leis um par  de caracteres  (genes  dominantes  e  recessivos tidos  como puros),  ao 
cruzarem-se originam elementos híbridos.  

6 Para Cancline o conceito de mestiçagem empregado enquanto fusão étnicas implica tanto o seu carácter 
biológico com a criação de novos fenótipos, novos aspectos fisionômicos e cromáticos de pele oriundos de 
cruzamentos genéticos no Novo Mundo, notadamente, entre colonizadores espanhóis, portugueses, franceses 
e  ingleses,  índios,  escravos  africanos,  e,  imigrantes  orientais  e  europeus  quanto,  e,  mais  recentemente, 
culturais, com novas práticas culturais e novos universos de significação. Todavia, o conceito de mestiçagem, 
torna-se  insuficiente  para  explicar  as  diversas  formas  de  interações  e  relações  culturais,  os  diversos  e 
complexos processos interculturais na medida em que, simplifica os contatos culturais enquanto meras fusões 
e criação de algo novo, de um terceiro elemento novo que nasce a parti de dois outros povos  considerados 
‘’puros’’.  Da mesma forma o autor questiona o que acontece com o sincretismo, entendido como fusão de 
religiões,  misturas  de crenças  diversas  originando algo novo, quando duas  práticas  religiosas diferentes, 
embrincam-se,  penetram-se,  fundem-se gerando uma terceira,  uma nova religião.  Aqui, também, temos a 
noção de que duas religiões independentes, ‘’puras’’, ‘’autônomas’’ fundem-se gerando uma terceira, nova. 
Da mesma forma, questiona as línguas crioulas, empregado no campo da lingüística enquanto uma mera 
variação de uma dada língua a partir  de uma língua básica,  raiz,  e/ou de uma língua oriunda da fusão, 
interpenetração de duas ou mais línguas ''puras'', independentes, tanto na oralidade quanto na escrita. 
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Esta visão do Candomblé, enquanto um espaço de combinações, interações, ressignificações e 

recriações do negro no Novo Mundo nos são apresentada por Júlio Braga em suas análises 

etnográficas,  focadas nos saberes locais,  nos vínculos do Candomblé com o cotidiano das 

pessoas,  das  relações de seus membros  no dia-a-dia,  ou seja,  na vida interna do terreiro, 

fugindo dos  estudos  tradicionalistas  ou africanistas  que  buscam em estudos  comparativos 

entre o Brasil e a África, os elementos africanos puros. 

Trabalhos que buscam excessivamente um elo de permanência da africanidade entre estas 

duas realidades, que consideram como uma mesma coisa, como iguais em ‘’essência’’, que 

possuem uma ''pureza'', que geralmente trazem consigo um caráter político e ideológico que 

consideram  a  Bahia  como  um pedaço  da  África  localizada  no  outro  lado  do  Atlântico, 

empobrecendo as análises mais amplas e críticas, assim é colocado por Júlio Braga: 

Essa noção é fruto de uma elaboração simbólica, tanto quanto o é a visão 
que se têm da África, na medida em que se perderam, ao longo do tempo, os 
laços  e  os  contatos  mais  freqüentes  com  aquele  continente  e,  como 
conseqüência,  com  os  povos  que  estiveram  diretamente  relacionados  à 
história do tráfico de africanos para o Brasil.  Desta maneira, os contatos 
com parentes  que lá ficaram foram brutalmente interrompidos durante  o 
longo período da escravidão, criando-se, assim, sérios entraves à formação 
de  uma  memória  efetiva  capaz  de  preservar,  no  Brasil,  lembrança  mais 
nítida ou, pelo menos, mais abrangente da história das famílias de tantos 
quantos  aqui  chegaram na  condição  de  escravos.[...]  A rigor,  a  herança 
africana utilizada na construção do quadro de referência capaz de projetar 
uma etnicidade politicamente consistente, não existe no plano da realidade 
sócio-histórica. Ela existe, se assim podemos expressar, apenas no campo 
puramente ideológico, edificada a partir da imagem simbolicamente repre-
sentada por uma África, como já esboçamos em outro trecho, miticamente 
ideal  e  misticamente  perdida  no  tempo  e  no  espaço.  E,  talvez  por  isso 
mesmo, extremamente dinâmico e constantemente revitalizada pelas ações 
que  dela  dependem  para  terem  vigência  multiplicadora  de  resultados 
objetivos. (BRAGA, 1995, p.116).

Júlio  Braga  considera  as  realidades  africanas  e  brasileiras  como  autônomas,  distintas, 

diferentes,  onde  ocorreram  diversos  processos  de  permanências,  ressignificações, 

transformações e criações do negro em sua nova realidade sócio-cultural no Brasil. 
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É esta visão e concepção que foi aqui adotada e será utilizada ao aborda as Arquiteturas dos 

Terreiros de Candomblé de Cachoeira e São Félix, como uma criação afro-brasileira com os 

seus espaços e dimensões simbólicas próprias7. Nesse sentido os terreiros de Candomblé de 

Cachoeira e São Félix tiveram um fluxo continuo de combinações, ressignificações e criações 

passando à margem dos processos de reafricanização e purificação dos anos XX pelos quais 

atravessaram os  terreiros  de  Salvador  e  da  Região  Metropolitana,  caracterizados  por  três 

momentos de reafricanização. 

Primeira  reaficanização,  também  denominada  de  nagocização, realizada  de  ‘’dentro  pra 

dentro  do  Candomblé’’,  ocorrida  entre  1910-1920  com  um  processo  de  purificação  das 

obrigações dos terreiros de Salvador com a introdução de rituais e práticas iorubás, nagôs, 

trazidas  pelo  Babalaô  e  professor  de  inglês  Martiniano Eliseu  do Bonfim.  Martiniano do 

Bonfim  viveu  dez  anos  na  Nigéria,  quando  retornou  ao  Brasil,  surpreso  com  as 

‘’degenerações’’, ‘’misturas’’ e ‘’desvios’’ das práticas africanas empreendeu uma ''cruzada'' 

de  purificação  do  Candomblé,  introduzindo práticas  africanas,  principalmente,  a  partir  da 

fundação do Ilê  Axé Opô Afonjá por  Mãe Aninha,  no qual  tivera  grande participação na 

criação do templo.

7 Assim Júlio Braga trata os Candomblés enquanto uma criação do negro no Brasil com diversos processos de 
permanências,  transformações  e  criações:  ''É  certo  que  os  candomblés  da  Bahia  estão  estruturalmente 
comprometidos com diversos e complexos valores religiosos africanos. Contudo, exame mais acurado do seu 
ajustamento  à  nova  realidade  social  revela  mecanismos  de  surgimento  de  uma  estrutura  que  preserva 
elementos  de  origem,  reelaborados  de  acordo  com  novo  sistema  de  crença  que  motiva  e  anima  essas 
comunidades  religiosas  afro-brasileiras.  Essa  perspectiva  analítica  permite  afirmar  que  elementos 
constitutivos da estrutura dos cultos africanos foram abandonados pois que se tornaram ineficazes ou não se 
ajustaram  ao  sistema  surgido  no  Brasil.  Permaneceram  somente  aqueles  segmentos  componenciais 
indispensáveis  ao  novo sistema  religiosa.  É  o  caso,  por  exemplo,  da  noção  também redefinida  de  odu 
(caminho, destino), elemento central do sistema divinatório com o  opelê Ifá (rosário de Ifá) dos iorubás, 
reencontrada no jogo de búzios de que se valem pais e mães-de-santo nos candomblés da Bahia. Por está 
razão é que os candomblés sintetizam diferentes valores culturais, ao formarem uma complexa organização 
sócio-religiosa, que não encontra paralelo em nenhuma das sociedades tradicionais africanas envolvidas pelo 
tráfego de escravos para o Brasil.  De certa  maneira,  têm sido decepcionantes os resultados das  viagens 
realizadas por pais e mães-de-santo a diferentes países da África, ao se darem conta de que não existe um 
organismo religioso, como o candomblé, cuja estrutura se aproxima ou sirva de modelo às suas próprias 
casas de culto às divindades de origem africana e afro-brasileira. É que o candomblé constitui, em essência, 
uma criação do negro no Brasil, integrando atualmente um sistema mais amplo de religiosidade popular. 
Nesse sentido, já não é uma ‘’coisa de negro’’, como se dizia, depreciativamente, na medida em que ocorre 
ampla penetração dessa religião em estratos mais amplos da sociedade, em que predomina uma população 
eminentemente branca ou, pelo menos, não negra.'' (BRAGA, 1995, p. 14).
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Segunda reafricanização, realizada de ‘’fora pra dentro do Candomblé’’, ocorreu no final dos 

anos  de  1970  e  início  de  1980,  quando  do  surgimento  dos  blocos  afro  no  carnaval  de 

Salvador, o redesenho dos afoxés, a consolidação e desenvolvimento do movimento negro, o 

movimento pan-africanista, o reconhecimento do Candomblé como religião em 1976, pelo 

então governador da Bahia Roberto Santos e, principalmente, a ida freqüente nesse período, 

de pais e mães-de-santo da Bahia aos países da África Ocidental, notadamente, o Benim e a 

Nigéria em busca das fontes ‘’originais’’ e ‘’puras’’ da religião. 

Esse processo culminou com a redação de um Manifesto, assinado pelas grandes Ialorixás das 

casas tradicionais da Bahia, na II Conferência Mundial da Tradição dos Orixás e Cultura em 

Salvador,  realizada  em  19838,  contra  o  sincretismo  com  o  catolicismo.  Esse  Manifesto 

determinava  o  fim  do  discurso  do  sincretismo  afro-católico.  Na  ocasião,  ocorreu  um 

movimento massivo das casas tradicionais na retirada das imagens (esculturas e pinturas), de 

santos católicos dos espaços dos terreiros com a separação entre Candomblé e Catolicismo, 

como  uma  afirmação  da  africanidade  da  religião,  assim  também,  como  a  negação  e/ou 

desvalorização da presença do Cabloco, o índio, nas casas tradicionais. Por irradiação esse 

processo aconteceu, também, nas demais casas de origem iorubá das nações Ketu, Ixejá e 

Nagô da  cidade  do Salvador,  cujo prestígio,  importância,  legitimidade  e,  portanto,  poder, 

dava-se de forma mais acentuada por sua africanidade,  o seu purismo,  longe de qualquer 

mácula, entenda-se: afastado do catolicismo e dos cablocos, os índios.

A terceira reafricanização, ou  batunização, que é a mais recente, ocorreu nos anos de 1990 

com a retomada da importância da cultura Bantu na formação da cultura brasileira, em suas 

diversas  manifestações  (samba  de  roda,  capoeira,  influência  na  língua  portuguesa  e 

alimentação), na esteira de estudos etnológicos das diversas etnias africanas no Brasil que 

questionavam o etnocentrismo nagô e,  principalmente,  a  partir  de 2000,  com o início  da 

cooperação Brasil-Angola. Cooperação essa que se estabeleceu após o termino da guerra civil 

angolana com o aumento paulatino da participação brasileira na reconstrução do país. 

8  A primeira Conferência Mundial da Tradição dos Orixás e Cultura aconteceu em Ilé Ifé na Nigéria em 1981; 
a segunda ocorreu em Salvador, Brasil, em 1983; a terceira na cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos 
em 1986; a quarta foi realizada, novamente, em Salvador, Brasil, em 1987; e, a quinta, na cidade de São 
Francisco, Califórnia, nos Estados Unidos em 1997.  
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A partir daí, os terreiros de Angola estabeleceram um processo de resgate de suas tradições, 

notadamente  a  língua  (Kikongo  e  Kimbundo),  e  valorização  de  práticas  rituais  da  nação 

angola com suas obrigações, nomes de divindades (passou-se a usar mais as nomeclaturas 

bantus para as divindades, os Inquices), criação de organizações como a ACBANTU e a AFA, 

retirando, paulatinamente, as práticas rituais da nação Ketu; e, trazendo para a nação Angola 

os Candomblés de Cabloco. Assim, houve em Salvador e Região Metropolitana um processo 

de reafricanização ou retorno as fontes africanas, buscando sempre como princípio o purismo. 

Purismo esse questionado por Júlio Braga na própria formação e constituição do Candomblé, 

seja em seus fundamentos, quanto nos rituais e hierarquias, sempre vinculadas as relações de 

poder internas do Candomblé e, também, em suas relações com a sociedade mais ampla:    

O  purismo  atribuído  ao  sistema  de  crenças  de  determinadas  nações  de 
candomblé  deve  ser  encarado  nos  limites  da  dimensão  simbólica  das 
estruturas  de  poder  e  de  mando,  e  se  insere  como  fator  relevante  de 
prestígio,  necessário  à  dinâmica  interna  desses  grupos  religiosos. 
Compreende-se que nos  primeiros  tempos e templos  dos  candomblés  da 
Bahia, haja existido certo purismo dogmático na prática do culto aos orixás, 
considerando  que  os  elementos  que  se  organizaram  enquanto  estrutura 
básica, vieram efetivamente do continente africano, embora de diferentes 
áreas culturais. Mas, por exemplo, a estrutura religiosa de um candomblé 
nagô não pode prescindir de certos elementos, específicos das organizações 
conventuais  do  antigo  Daomé  (genericamente  conhecidos  no  Brasil  por 
nação jeje)  e  de  tantos  outros  que enriqueceram grandemente  a  religião 
afro-brasileira.  É  o  caso  conhecido  dos  elementos  específicos  dos 
candomblés-de-cabloco  que  estão  presentes  até  nos  mais  tradicionais 
candomblés  da  Bahia,  embora  em  algumas  ocorrências  estejam 
discretamente preservados da curiosidade pública.  [...]  Convém sublinhar 
que muitos dos membros iniciados nos candomblés, ditos tradicionais, têm 
os  seus  caboclos  assentados  (sacralização  de  elementos  naturais  ou 
culturalmente  construídos  que  os  personalizam,  dando-lhes  identidade 
própria), em suas casas ou em lugares devidamente preparados, onde se lhes 
consagra  culto  especial.  Essas  mesmas  pessoas  freqüentam,  livremente, 
outros  candomblés  chamados  ‘’de-caboclo’’,  ocorrendo-lhes,  às  vezes,  o 
transe e a possessão por essas entidades. (BRAGA, 1995, p. 17).

Esse processo de reafricanização não ocorreu entre os terreiros de Candomblé de Cachoeira e 

São Félix.  Esses  terreiros  passaram por  um processo de hibridação continua,  tornando-se 

espaços do convívio da diferença, onde os deuses africanos Orixá, Vodum, Inquice convivem 

com os índios, os Cablocos; e, entidades diversas como os Escravos, Marujos e Boiadeiros; e, 

esses, convivem com dezenas de santos e santas Católicos tanto em imagens em altares e 

oratórios quanto em pinturas nas paredes e, até mesmo, com a presença maçônica. 
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As arquiteturas dos Terreiros de Candomblé de Cachoeira e São Félix desterritorializam-se9 

constantemente dos agenciamentos coletivos de enunciação10 (sistema semiótico, regime de 

signos),  e  agenciamentos  máquinicos  (o  que  se  faz,  ações  e  paixões),  do:  purismo, 

africanismo, nagô-centrismo. 

Traçam através da hibridação linhas de fugas aos processos de reafricanização e purificação 

do século XX: reafricanização-nagocização de Martiniano do Bonfim,  reafricanização dos 

anos de 1970 e 1980, e reafricanização-batunização dos anos 1990 e 2000.

E,  também,  traçam uma  micropolítica11,  uma  subjetividade  outra,  transversal  à  dobra  da 

espera (a morte, condenação, salvação, eternidade, paraíso, inferno, etc...), da sociedade mais 

ampla. 

9 Segundo Gilles Deleuze e Félix Guatarri em Mil Platôs, o território é feito de fragmentos descodificados de 
todo  tipo,  extraídos  dos  meios,  mas  que  adquirem  a  partir  desse  momento  um valor  de  ''propriedade'' 
(DELEUZE, GUATARRI, 2007, p.218). Todo agenciamento é territorial, os agenciamento são distintos dos 
estratos, entretanto, acontecem nos estratos em zonas de descodificação dos meios extraindo territórios.

10 Estratos são acumulações, sedimentações, coagulações e dobramento históricos, cada estrato ou articulação 
possui formas e substâncias, códigos e meios, ou seja, substâncias formadas e meios codificados. O Estrato é 
sempre uma dupla articulação (dupla-pinça), articula ao mesmo tempo conteúdo e uma expressão. Michal 
Foucault demonstra que os saberes são estratificações históricas agenciadas, dotadas de mobilidade, e que 
conformam uma dada sociedade. Os saberes enquanto estratificações históricas constituem um duplo: formas 
de  expressão,  o  que  si  diz,  e  formas  de  conteúdo,  o  que  se  vê,  que  correspondem,  respectivamente,  a 
''linguagem e luz'', presentes em As Palavras e as Coisas. Relação, o duplo, que com Deleuze, em Mil Platôs 
assume uma pertinente complementação: agenciamento coletivo de enunciação (sistema semiótico, regime de 
signos) e agenciamentos máquinicos (o que se faz, ações, paixões) e, portanto, são de diferente natureza, 
porque  não  se  fundem,  relacionam-se  reciprocamente  e  se  caracterizam  pela  exterioridade  de  suas 
manifestações.    

11 Os saberes constituem o pensamento estratificado e o poder é o pensamento do lado de fora: o impensado, o 
não estratificado. O saber é matéria formada (substância), que se pode ver e sobre ela falar algo, enunciar ou 
discorrer discursivamente. O poder, a correlação de forças, é matéria não formada (invisível), as ações sobre 
ações, afetar e ser afetado. O poder mobiliza funções e matérias não estratificadas,  assume uma postura 
diagramática. O diagrama não possui formas, todavia passa por pontos, pontos particulares que demarcam, a 
cada vez,  a  aplicação de uma força – a  ação e reação de uma força em relação às  outras.  O diagrama 
exterioriza  e  expõe  um  conjunto  de  relações  e  correlações  de  forças  possibilitando  as  mutações, 
transformações,  e variações contínuas da existência.  O poder não fala e não vê, mas faz ver e falar.  As 
reações de forças, móveis, não se encontram do lado de fora dos estratos, mas são o ''seu lado de fora'', 
estabelece a relação indissociável entra saber e o poder. O lado de fora sempre é a abertura para um devir: 
acontecimento, criação, ruptura a-significante, o que ainda não foi pensado. O poder ao tratar a vida, ao 
tomar como objeto a vida, desvela uma vida que resiste ao poder, porque a força do lado de fora não cessa de 
subverter-se e desconstruir diagramas de poder constituídos. 
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Segundo Michel Foucault há quatro dobras que criam processos de subjetivação12, relação de 

si consigo, ''o lado de dentro'', que se relacionam e são provenientes do ''lado de fora'', as 

relações de saberes e poderes (os estratos de saber e diagramas de poder): a dobra do corpo; a 

dobra do saber, a dobra do poder, e a dobra da espera13. 

Ao contrário das religiões messiânicas e escatológicas da sociedade mais ampla, notadamente, 

o Cristianismo (Catolicismo, Protestantismo, Neo-Pentecostais, etc...), em que a felicidade é 

algo adiado, esperado, uma coisa a ser atingida num fim determinado, buscada no além vida e 

após  a  morte,  uma  felicidade  demasiadamente  abstrata  e  transcendente,  uma  busca  da 

salvação eterna no paraíso em resposta a uma condenação eterna nas labaredas do inferno, o 

Candomblé, como foi tratado em outra ocasião, ao abordamos o binômio infortúnio-fortuna, 

ventura-desventura,  a  felicidade  não  se  torna  algo  ou  alguma  coisa  a  ser  esperado.  No 

Candomblé a felicidade é algo a ser vivido, e com intensidade. A felicidade no Candomblé 

cobra o tempo do agora. No Candomblé a felicidade é imanente, é vivida a cada instante. 

12 Michal Foucault estabelece uma relação indissociável entre saber, poder e subjetivação. Os territórios do 
saber e diagramas de poder constituem o ''lado de fora'',  que operam uma construção da subjetividade. A 
subjetivação enquanto processo, a construção da subjetividade, a relação si consigo mesmo, é o ''lado de 
dentro'', onde há uma interiorização do ''lado de fora'', do saber-poder. O ''lado de dentro'' é a ''Dobra'' de um 
''lado de fora'',  todavia, a relação si consigo, é um poder que se exerce sobre si mesmo dentro do poder 
diagramático (o fora), que se exerce sobre os outros. Esse poder, que se exerce na relação de si consigo, é um 
poder resistente, de emancipação, um poder que resiste aos saberes codificados e aos poderes dominantes, 
hegemônicos. A relação consigo, a construção da subjetividade, é uma relação consigo enquanto resistência 
porque a forma mais geral  da relação consigo é: o afeto de si para consigo, e é, sempre,  por uma regra 
particular e singular que a relação de forças é dobrada para se tornar uma relação consigo.    

13 Segundo Deleuze são quatro as Dobras de Foucault: ''A fórmula mais geral da relação a si é a seguinte: a 
afectação de si por si, ou a força, ou a força dobrada. Só que há quatro há quatro dobramentos, quatro dobras 
de subjectivação, como nos rios do inferno. A primeira diz respeito à parte material de nós mesmos que vai 
ser envolvida, presa na dobra: nos Gregos, era o corpo e os seus prazeres, os aphrodisia; mas, nos cristãos, 
será a carne e os seus desejos, o desejo, uma modalidade substancial completamente diferente. A segunda é a 
dobra da relação de forças, propriamente dita; porque é sempre segundo uma regra que singular que a relação 
de forças é vergada para se tornar relação a si; não é certamente a mesma coisa quando a regra eficiente é 
natural, ou quando é divina, ou racional, ou estética...A terceira é a dobra do saber, ou a dobra da verdade, na 
medida em que constitui uma relação do verdadeiro com o nosso ser, e do nosso ser com a verdade, que 
servirá de condição formal a todo o saber, a todo o conhecimento: subjetivação do saber que não se faz da 
mesma maneira nos Gregos e nos cristãos, em Platão, em Descartes ou em Kant. A quarta é a dobra do 
próprio fora, a última: é ela que constitui aquilo a que Blanchot chamava uma – interioridade de expectativa 
-, é dela que o sujeito espera, em modos diversos, a imortalidade, ou a morte, a separação...As quatro dobras 
são como que a causa final, a causa formal, a causa eficiente e a causa material  da subjetividade ou da 
interioridade enquanto relação a si''. (DELEUZE, 2005, p.141).



                                                                                                                                                225

O povo-de-santo não se curva à dobra da espera da sociedade mais ampla. As comunidades 

terreiros com subjetividades próprias relacionadas aos seus saberes e poderes criam contra-

saberes e contra-poderes a dobra da espera, e buscam a felicidade imanente na existência, na 

vida cotidiana.

Nos  terreiros  de  Candomblé  são  construídos  diferentes  processos  de  saberes-poderes-

subjetivações  pelo  povo-de-santo  em  relação  à  sociedade  mais  ampla.  Saberes  próprios, 

locais, conhecimentos específicos dessas comunidades afro-brasileiras que se dão através das 

danças,  músicas,  comidas  sagradas,  das  indumentárias,  ferramentas,  línguas,  itans,  mitos, 

orikis,  estéticas,  rituais  diversos (ossé,  bori,  orô,  matança e  sacrifício  de animais  votivos, 

oferta de comidas sagradas, saída de iaô, xirê, axexê, etc...), que traçam diagramas de poderes 

através das hierarquias litúrgicas, relação com divindades (Orixá, Vodum, Inquice), ancestrais 

(Egum),  Cablocos  e  outras  entidades  como o Marujo,  Boiadeiro,  Preto  Velhos,  Escravos, 

etc..., e, também, do exercício dos poderes daqueles que gerenciam e administram os terreiros.

Saberes  estratificados  e  poderes  diagramáticos  locais  e  próprios,  o  ''lado  de  fora'' 

(acontecimento, criação, ruptura a-significante, o que ainda não foi pensado), que se dobra, no 

''lado de dentro'', promovendo a edificação subjetiva individual e coletiva das comunidades 

terreiros, que se negam esperar a felicidade, se negam à dobra da espera da sociedade mais 

ampla, se negam a espera do paraíso e/ou do inferno.  

O povo-de-santo de Cachoeira e São Félix criam seus territórios existenciais coletivos auto-

referentes,  seus  terreiros  de  Candomblé  com  seus  espaços  híbridos,  criando  enlaces 

arquitetônicos agregando de diversas formas, em sua imanência, no espaço e na arquitetura 

todos os desvalidos que levam fortunas e venturas regidas por Bessém, que lhes entrega a 

felicidade do agora, os processos de subjetivação da felicidade da imanência. 



                                                                                                                                                226

Sobre a regência de Bessém, trataremos aqui, os terreiros de Candomblé de Cachoeira e São 

Félix enquanto arquiteturas  híbridas, constituindo  heterogeneidades multitemporais em uma 

totalidade fragmentária14, edificadas através do processo de hibridação, entendido enquanto 

agregações e combinações contínuas de espaços e elementos simbólicos de culturas diversas.

Trataremos à arquitetura a partir do conceito de hibridação, dentro da concepção de Nestor 

Cancline  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. 

14 Totalidade Fragmentária,  ou Totalidade  Segmentária  é  um conceito  de Gilles  Deleuze,  presente  em  Mil  
Platôs, que constitui  um sistema aberto composto por fragmentos  que  se conectam de diversas  formas, 
tornando-se uma multiplicidade de elementos heterogêneos intrinsecamente relacionados e agrupados em 
zonas  de  vizinhanças,  de  indiscernibilidade,  configura  um  sistema  dinâmico  aberto  de  imprevisíveis 
conexões, onde os elementos em constante transformações, hibridizam-se, sobrepõem-se, mantêm zonas de 
vizinhanças,  têm temporalidades  distintas,  com o  desaparecimento  e/ou  surgimento  de  novos  elementos 
através de acontecimentos e criações, e contrapõe-se a bricolagem de Claude Lévy-Strauss, que constitui em 
um sistema fechado, hermético, da relação das partes com o todo imerso na idéia de unidade, mesmo que 
estas  configurem multiplicidade  e  heterogeneidades  de  elementos.  Claude  Lévy-Strauss  em sua  obra  O 
Pensamento Selvagem,  empregou o termo  bricolagem, do francês  bricolage, para designar uma atividade 
inusitada,  inesperada,  própria  do  pensamento  mitológico  em  contraposição  ao  pensamento  da  razão 
instrumental técnico-científico ocidental. Criando uma distinção entre os processos de criação do pensamento 
mitológico e dos processos criativos do pensamento científico. O mito para Lévy-Strauss é oriundo do fluxo 
da vida, das experiências vividas e canalizadas na imaginação do homem, o  bricoleur, a partir de fatos e 
coisas primeiras, pré-existentes, as estruturas mentais do homem que imagina e, para essa tarefa de imaginar, 
lança mão de narrativas e figuras de linguagem, notadamente, as metáforas, a imaginação operando através 
de metáforas e da linguagem poética.  Assim é definido bricolage por  Lévy-Strauss:  ''Aliás, subsiste entre 
nós uma forma de atividade que, no plano técnico, permite conceber perfeitamente aquilo que, no plano da 
especulação, pôde ser uma ciência que preferimos antes chamar de ''primeira'' que de primitiva: é aquela 
comumente designada pelo termo bricolage. Em sua acepção antiga, o verbo bricoler  aplica-se ao jogo de 
pela e de bilhar, à caça e á equitação, mas sempre para invocar um movimento incidental: o da pela que salta  
muitas vezes, do cão que corre ao acaso, do cavalo que se desvia da linha reta para evitar um obstáculo. E,  
em nossos dias, o  bricoleur é aquele que trabalha com as mãos, utilizando meios indiretos se comparados 
com os artistas […]. Assim como o bricolage, no plano técnico, a reflexão mítica pode alcançar, no plano 
intelectual, resultados brilhantes e imprevistos. Reciprocamente, muitas vezes se notou o caráter mitopoético 
do bricolage; seja no plano da arte chamada ''bruta'' ou ''ingênua'', na arquitetura fantástica da casa de campo 
do  carteiro  Cheval,  nos  cenários  de  Georges  Méliès  ou  ainda  naquele  imortalizado  por  As  grandes 
esperanças de Dickens, sem nenhuma dúvida de início inspirado na observação do ''castelo'' suburbano de 
Mr. Wemmick, com sua miniatura de ponte-levadiça, seu canhão saudando as nove horas e se canteiro de 
alfaces e pepinos, graças ao qual os moradores poderiam sustentar um cerco, se preciso''. (STRAUSS, 2010, 
p.33).  A técnica da ciência instrumental  ocidental,  na figura do engenheiro,  opera segundo Lévi-Strauss 
através da subordinação a um projeto, a um objetivo pré-estabelecido, final, que executa suas ações através 
da  racionalização  dos  materiais,  a  aquisição  de  utensílios  e  matérias-primas  na  medida  que  realiza  seu 
projeto. O universo do engenheiro, na técnica ocidental,  constitui um universo instrumental fechado, um 
sistema hermético, com um conjunto finito de materiais, utensílios e técnicas para a concretização do projeto. 
O bricoleur, através da bricolage, por outro lado, opera a realização de tarefas diversas sem ter um projeto, a 
arquitetura passa a ser processo, entretanto, ainda num sistema fechado, das partes e o todo. O bricoleur, 
segundo Lévi-Strauss, opera a arquitetura através da conservação e recolhimento de materiais diversos, de 
técnicas  mistas  e  de  pedaços  de  elementos.  Tais  técnicas  e  elementos,  logo,  são  individualizados, 
particularizados, estabelecendo relações das partes com o todo.   
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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 

lugares  e  elementos  simbólicos  de  culturas  diferentes,  pré-existentes,  constituindo  uma 

totalidade fragmentária no espaço do templo. Hibridação espaço-temporal, onde as relações 

entre os diversos espaços e as festas desvelam e compõem a heterogeneidade multitemporal 

dos terreiros. Não há a hibridação de espaços e elementos simbólicos na arquitetura como 

algo estático, pelo contrário, o tempo, através das festas, é o elemento que opera, dinamiza e 

realiza a hibridação edificando lugares. As festas são os construtores da hibridação no espaço 

dos terreiros de Cachoeira e São Félix. Ao que dizem o povo-de-santo do recôncavo ''Cada 

qual em seu cada qual'', acrescentamos, na temporalidade da festa: cada qual em seu cada qual 

e ao seu tempo, cada um ao seu tempo. 

Logo, a hibridação encontra no tempo das festas o combustível do processo de combinação 

espacial. O tempo, através das festas desvela (a dobra do ser sobre o ente), a posição de cada 

um dentro do terreiro, onde cada qual assume sua posição e seu devido lugar.  Durante as 

festas, em suas temporalidades, que a hibridação atinge a sua plenitude. Hibridação espacial-

temporal da arquitetura que incorpora e é constituída pela hibridação cultural.

Conceituaremos esse processo de rebatimento do paralelismo religioso no espaço  através da 

hibridação  simbólica  espaço-temporal  na  Arquitetura  dos  terreiros  de  Candomblé  de 

Cachoeira  e  São  Félix  de:  Enlace  Arquitetônico.  Enlace  no  sentido  da  ação  de  enlaçar, 

entrelaçamento, abraçar, amarrar, conectar em determinados pontos, união disjunta de vários 

nós, relacionar de forma intensa coisas diversas ao longo do tempo. Nesse sentido, o enlace 

arquitetônico  é  aqui  definido  como o  processo  contínuo  de  entrelaçamento  de  elementos 

simbólicos espaço-temporais de culturas distintas, através da hibridação de espaços e tempos 

constituindo uma totalidade fragmentária que edificam lugares próprios.

Assim, apresentaremos e discutiremos nesse capítulo guiados pelo Vodum Bessém, os enlaces 

arquitetônicos dos terreiros: Ogodô Dey, da nação Nagô-Ketu; Dendezeiro, da nação Angola; 

Capivari, também chamado de Pé da Cajá, da Nação Nagô-Vodum; Lobanekum, da nação 

Nagô-Vodum; e, Rumpayme Runtoloji, da nação Jejê-Mahi, e, veremos que sob a proteção de 

Bessém, como essas arquiteturas transformam-se em Arquiteturas Mundanas.    
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2.2 – OGODÔ DEY.

Bessém, a serpente com a pele de escamas coloridas, durante o amanhecer surge em meio a 

neblina, entre a névoa que cobre como um véu o Rio Paraguaçu e as ruas das cidades de 

Cachoeira e São Félix, escondendo os caminhos que devemos trilhar nessa nova jornada. A 

serpente Bessém em seu rastejar sinuoso e majestoso vai abrindo caminho dissipando a névoa, 

guiando-nos em meio à desorientação da neblina, até que chegamos aos pés da rua da Ladeira 

da Cadeia, quando a serpente convida-nos a conhecer uma das casas em que ele está levando a 

fartura, fortuna e venturas, o terreiro Ogodô Dey. 

O Ogodô Dey (ver Fig. 123 e 124) foi fundado em 1946 por Juliano de Sousa de Jesus que era 

filho-de-santo  de  Miguel  Ângelo  Barreto,  que  frequentava  o  terreiro  de  Maria  Porfíria, 

conhecida como Porfíria Alejadinha do terreiro da Lagoa Encantada. 

Na época da morte de Porfíria o Ogodô Dey ficou sob a responsabilidade de Pai Antônio 

Luís15, num pequeno terreno localizado no início da Ladeira da Cadeia em Cachoeira. Era 

uma construção feita de taipa-de-mão com cobertura de palha. 

Nos anos de 1960, ele foi transferido para um outro terreno, mais acima na própria Ladeira da 

Cadeia, por causa da necessidade de um terreno de maiores dimensões para as construções 

dos  espaços  sagrados  do  terreiro  e  a  realização  das  atividades  litúrgicas,  assim  como  a 

construção da residência do Ogã Justo e de Mãe Leobina mais próximas ao templo (ver Fig. 

125).

  

15 A linhagem sucessória do Ogodô Dey foi: 1-Juliano de Sousa de Jesus, 2-Antônio Luís, 3-Justiniano Santos 
de Jesus (Ogã Justo), 4-Railda Santos de Assis.
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Fig. 124: Ogodô Dey na Ladeira da Cadeia, Cachoeira, Bahia.
Data: 2011.

Fig. 125: Localização do Ogodô Dey na Ladeira da Cadeia, Cachoeira, 
Bahia. Data: 2011.

Fig. 123: Ogodô Dey na Ladeira da Cadeia, Cachoeira, Bahia.
 Data: 2011.
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O  Ogodô  Dey  têm  como  regente,  o  dono  da  cumeeira,  o  Orixás  Xangô.  O  terreiro  é, 

atualmente, da nação Nagô-Ketu. Foi fundado inicialmente na nação Nagô-Vodum por Pai 

Juliano, e assim prosseguiu com o Ogã Justo. 

Todavia, após a morte do Ogã Justo a sua filha, Maria Souza de Jesus, que foi iniciada no 

Ketu, introduziu alguns rituais da nação Ketu dentro do terreiro, e assim permaneceu com a 

atual líder religiosa do templo, Mãe Railda Santos de Assis (ver Fig. 126), filha de Oxum com 

Obaluaiê16, hoje o terreiro é da nação Nagô-Ketu.

Nesse  terreiro  Nagô-Ketu  as  tradições  do  Nagô-Vodum permaneceram,  convivendo,  num 

paralelismo, com obrigações, rituais e festas do Ketu, como nos relata Mãe Railda:

Na verdade, no tempo do meu pai era Nagô-Vodum. Mas depois entrou a 
neta dele, a filha dele, entrou a esposa dele e queria fazer era Ketu aí ficou 
uma parte Nagô e uma parte Ketu. [...] O Nagô eu acho o candomblé muito 
bonito, acho mesmo praticamente nem se vê assim mistura, mas o Nagô é 
assim  uma  Nação  muito  bonita.  [...]  Algumas  coisas,  porque  as  comida 
memo a  diferença  é  pouca,  entendeu?,  a  diferença mesmo é  o modo do 
pessoal  trabalhar  que  muito  não  trabalha  igual  a  o  Nagô  mesmo,  né. 
(informação verbal).17

16  Railda Santos de Assis, filha de Oxum com Obaluaiê, aos 49 anos de idade exerce o cargo de Ialorixá do 
Ogodô Dey, tendo assumido a liderança da casa em 2009, após um ano de luto. Nasceu no município de São 
Félix e foi criada em Cachoeira. Railda foi feita no santo aos 28 anos de idade por Sr. Justiniano Santos de 
Jesus, conhecido por Ogã Justo filho de Xangô com Iansã, e sua esposa, Dona Leobina de Jesus Silva, Mãe 
Leobina, a Ialorixá do Ogodô Dey filha de Iemanjá, tendo, portanto, 21 anos de iniciada, segundo nos fala 
Mãe Railda: ''De feita tenho 21 ano, a casa tá de luto, na verdade a mãe-de-santo morreu, fez um ano, então a 
casa tá fechada, fez um ano, então a casa tá fechada, aí agora que vai reabrir que eu vou tomar o cargo, quem 
ficou foi eu. Fui feita por seu Justo que era o dono da casa mesmo, seu Justo e Olga, a neta dele, na época era 
os dois''. Mãe Railda, começou a ‘’lida’’ cedo, ainda adolescente trabalhou no armazém do cais do porto de 
Cachoeira, em seguida, já na fase adulta, trabalhou como cozinheira em restaurantes populares na cidade, e 
de doméstica em ‘’casas de família’’, até pouco tempo quando passou a ter mais responsabilidades com o 
Ogodô Dey, em virtude da doença de Mãe Leobina, assumindo após a sua morte a liderança do templo. A 
partir de então, passou a viver de venda de bijuterias, e serviços espirituais.

17  Entrevista realizada com Railda Santos de Assis, Mãe Railda, em 08/05/2009, no Ogodô Dey, município de 
Cachoeira.
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O terreiro, hoje, apresenta um  enlace arquitetônico como uma incorporação do  paralelismo 

religioso,  oriundo  de  uma  heterogeneidade  multitemporal, onde  se  combinaram  práticas 

religiosas distintas, e não fusões sincréticas, como são colocadas por Jocélio Teles dos Santos:

Podemos  dificilmente  explicar  esse  sincretismo  afro-católico  como  o 
resultado  de  pura  dominação  cultural.  Mesmo  se  admitirmos  que  a 
preservação das divindades africanas tenha necessitado dissimular-se sob o 
aspecto morfológico dos santos e de imaculadas virgens, é necessário pensar 
que a existência tanto dos deuses quanto dos santos, faz parte do campo das 
representações coletivas de um determinado grupo, e que diversas operações 
simbólicas  (envolvendo  múltiplas  ‘’traduções  ou  recodificações’’)  devem 
estar em jogo, simultaneamente. Na Bahia, ao invés do sincretismo, firma-se 
a postura do ‘’paralelismo religioso’’. A justificativa seria a de que, para as 
pessoas que praticam as duas religiões (afro e católica), não existia fusão de 
crenças, muito menos rituais. Os fiéis convivem com as duas religiões nos 
seus devidos espaços religiosos, sem qualquer conflito, sabendo, portanto da 
significação de cada um deles. (SANTOS, 1995, p. 28).  

O Ogodô Dey possui uma organização espacial  peculiar,  que se transformou ao longo do 

tempo em um fluxo descontinuo, agregando entidades, ancestrais e divindades em seu espaço, 

‘’cada um em seu lugar’’, ‘’cada qual em seu cada qual’’, e ao seu tempo. 

Fig. 126: Mãe Railda, do Ogodô Dey, Cachoeira, Bahia.
 Data: 2009.
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O Ogodô Dey é um terreiro que se desenvolveu ao lado das duas margens de uma rua, a 

Ladeira da Cadeia, que num primeiro olhar desatento separa e corta o terreiro, mas que ao 

contrário, une, torna-se uma ponte entre as duas partes, e através dela o terreiro abraça a rua, 

tornando o espaço público em sagrado durante os rituais e festas, tornando a rua parte do 

terreiro. A festa desterritorializa o terreiro, e  reterritorializa o templo sobre o espaço da rua.

Assim, temos do lado esquerda de quem sobe a Ladeira da Cadeia no Ogodô Dey: o barracão 

de Orixá acoplado em um único corpo arquitetônico com o quarto dos Orixá, Sabaji, Roncó, 

quartos de hospedagem, e a cozinha ritual; tendo uma pequena mata sagrada onde possui duas 

casas de Exu, um assento de Ossaim em uma árvore sagrada, um assento de Cabloco em mais 

uma árvore sagrada, um sanitário para as visitas, e uma casa onde residiam o Ogã Justo e Mãe 

Leobina (ver Fig.127 e 128). 

Fig.127: Planta Baixa do Ogodô Dey: 1-Casa de Egum, 2-Capela 
Católica, 3-Barracão de Cabloco, 4-Quarto, 5-Sanitário, 6-Tempo, 7-

Barracão de Orixá, 8-Quarto dos Orixá, 9-Roncó, 10-Quarto de 
Hóspedes, 11- Cozinha Sagrada, 12- Ossain, 13-Obaluaiê, 14-Sanitário, 

15-Exu. Data: 2011.
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Do lado direito de quem sobe a Ladeira da Cadeia temos um barracão de Cabloco com um 

quarto de giro, um espaço murado com uma gameleira branca onde está assentado o Inquice 

Tempo,  uma capela  católica de Nossa Senhora da Conceição,  uma mata sagrada de boas 

proporções com uma casa de Egum (mortos), e um sanitário para a assistência (ver Fig. 129). 

Fig. 129: A Direita o Assento de Tempo, Barracão de Cabloco e Capela 
Católica, Bahia. Data: 2011.

Fig. 128: A esquerda Barracão de Orixs e Casa de Justo, Cachoeira, 
Bahia. Data: 2011.
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Nessa heterogeneidade multitemporal  percebemos uma organização espacial  da arquitetura 

que desvela as relações entre as entidades, ancestrais e divindades, e num sentido inverso 

como essas relações organizam o espaço - imbricação arquitetura-cultura -, relações como o 

Barracão de Orixá e Barracão de Cablocos, Ilê Orixá e Assento de Cablocos, Ilê Exu e assento 

de Cablocos, Barracão de Cablocos e Ilê Egum, Quartos dos Orixá e Capela Católica, Ilê 

Egum e Capela Católica, e assento de Inquices, Barracão de Cablocos e Capela Católica.

Enlace  arquitetônico  que  opera  na temporalidade  das  festas  a  hibridação  espaço-temporal 

edificando um lugar próprio.  O primeiro enlace arquitetônico no Ogodô Dey se dá entre o 

Barracão de Orixá e Barracão de Cabloco que se encontram dispostos em lados opostos da 

rua,  encontram-se  separados,  e,  ao  mesmo  tempo,  ligados  pela  Ladeira  da  Cadeia.  Essa 

separação espacializa na arquitetura do terreiro a relação existente no Candomblé entre Orixá 

e Cabloco nos terreiros de Cachoeira e São Félix (ver. Fig. 130 a 131). 

Fig. 130: Barracão de Orixá, Cachoeira, Bahia.
 Data: 2011.
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No Candomblé existe uma diferença de funções, atribuições, comunicações, comportamentos 

e energias (axé) entre os Cablocos e Orixá, que se faz presente no Ogodô Dey. Os Orixá, 

Vodum ou Inquice, regem a cabeça (Ori), o corpo (Ara), e o destino (Odú), dos filhos-de-

santo que são parte da energia da divindade, compartilham do axé da divindade, precisando, 

portanto, serem feitos nos devidos rituais de iniciação característicos a cada nação para que o 

vínculo  com  a  divindade  seja  estabelecido.  Os  Orixá,  Vodum  e  Inquice  são  divindades 

africanas,  e  estabelecem no Ogodô Dey,  uma relação  de  africanidade ancestral  dentro  da 

comunidade terreiro. As divindades nagôs, jêjes e bantus são próximas aos homens na esfera 

do  dia-a-dia,  do  cotidiano,  mais  vinculado aos  aspectos  espirituais  do  que  aos  materiais, 

embora, também tratem desse. 

As  divindades  são  solicitados  pela  egbé  do  Ogodô  Dey  na  esfera  da  relação  fortúnio-

infortúnio,  na sustentação do fluxo da vida,  na solução de qualquer  problema seja ela de 

qualquer  natureza  (de  saúde,  trabalho,  amorosa,etc...),  nos  problemas  mais  graves, 

incontornáveis, profundos, insolúveis, ou os que são os considerados mais importantes pelo 

filho-de-santo. E, comunicam-se de forma indireta com os homens através dos búzios pelo 

intermédio das mães e pais-de-santo.     

Fig. 131: Barracão de Cabloco, Cachoeira, Bahia.
 Data: 2011.
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Os  Cablocos,  ‘’os  donos  da  terra’’,  considerados  aqui  como  o  autóctone  -  o  índio  no 

Candomblé - e uma gama de entidades que, embora não sejam índios, compartilham de um 

conjunto de suas características aproximando-os como: o Marujo, Boiadeiro, Capangueiro, 

Pescador, Petro Velho, etc..., que se encontram inseridos num sistema cultural e religioso afro-

brasileiro, tornam-se entidades afro-brasileiras. Tratamos o Cabloco, no Ogodô Dey e o seu 

culto  no  universo  do  Candomblé  de  Cachoeira  e  São  Félix,  não  como  um  mero 

desdobramento, uma simples variante do sistema ritual jeje-nagô, nem uma fusão de práticas 

culturais indígenas e africanas (afro-ameríndias);  tampouco como um fenômeno de desvio 

como  influência  da  Umbanda  e  Kardecismo,  ou  como  uma  representação  da  literatura 

indianista do Romantismo do séc. XIX no universo do imaginário da cultura popular, ou como 

uma ressignificação do índio herói da guerra da independência da Bahia. Compreendemos a 

presença do Cabloco no Candomblé de Cachoeira e São Félix, no sentido empregado por 

Jocélio Teles dos Santos, como algo inerente,  próprio e constitutivo ao sistema simbólico 

religioso e sócio-cultural do Candomblé:

O Cabloco seria assim umas das variantes canônicas, entre outras, do sistema 
religioso  afro-baiano,  no  qual  a  uma  valorização  política  das  origens 
africanas (em particular a iorubá),  e diversas combinações, assimilações e 
integrações, mesclando vária referências culturais, a partir de um campo de 
significações aberto a procedimentos  analógicos e comparativos  [...]  Pelo 
exposto, concluo que o Cabloco é menos brasileiro do que aparenta ser e 
mais ‘’africano’’ do que se poderia crer. Imerso num universo de referência 
africana  e  sendo  sempre  reiterado  como  o  elemento  autóctone  –  ‘’o 
verdadeiro cabloco é o índio’’-, essa entidade, que constitui um verdadeiro 
anátema no Candomblé, é, por assim dizer, afro-brasileiro. [...] A partir de 
elementos presentes na simbologia afro-baiana, constitui a imagem de um 
autóctone que,  se por um lado espelha,  assimila e reproduz valores ditos 
oficiais,  também reelabora esses valores, dando-lhes um feição própria:  o 
autóctone  deixa  de  ser  aquele  que  não  se  deixou  dominar  no  processo 
histórico brasileiro para representar, na sua gama de significações, ‘’o dono 
da terra’’. Desse modo, o candomblé recria, a partir de elementos próprios, 
um índio que a sociedade brasileira imagina conhecer. (SANTOS, 1995, p. 
146).      

O Cabloco, o índio no sistema simbólico afro-brasileiro, diferentemente dos deuses (Orixá, 

Vodum e Inquice), não precisa ser ‘’feito’’, raspado, na maioria das vezes já nasce ‘’feito’’, 

podendo ser  um Cabloco individual  ou de família,  uma herança  de família  que passa de 

geração a geração, que imprime um teor de prestígio a uma determinada comunidade terreiro, 

como ocorre no Ogodô Dey da nação Nagô-Ketu.
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E, também, nos demais terreiros Nagô-Vodum da região. São vinculados aos habitantes do 

Brasil,  os  índios,  com quem os  africanos  entraram em contato  quando  aqui  chegaram e 

interagiram, e/ou viajantes que desbravam mares (Marujos), e terras (Boiadeiros e Vaqueiros). 

Os Cablocos  são mais humanizadas,  logo,  mais  próximas das paixões e necessidades dos 

homens, estão mais voltados para a resolução dos problemas mais imediatos, corriqueiros; os 

mais triviais, ínfimos, da esfera do cotidiano, da esfera reprodução da vida. São mais rápidos, 

ágeis, movimentados e com mais ação na solução de problemas emergenciais, estão voltados 

para a concretização e realização material imediata. E, comunicam-se de forma direta com as 

pessoas,  sem  intermediários,  eles  dão  conselhos  e  recomendações  à  solução  de  algum 

problema, assim como indicam algum ebó, tratamentos com uma dada erva, e banho-de-folha. 

Todavia,  sua  natureza  é  a  mais  diversa,  humanizada,  temos  Cablocos:  temperamentais, 

brincalhões,  bagunceiros,  beberrões,  mulherengos,  agressivos,  alegres,  extrovertidos, 

festeiros, etc... Essa separação entre Barracão de Orixá e Barracão de Cabloco (ver Fig. 132 e 

133), se dá no Ogodô Dey, e, também, no Ilê Axé Itaylé, pelas relações existentes entre as 

divindades (Orixá, Vodum e Inquice), com os Cablocos: Orixá (corpo da África), Cabloco 

(índio-corpo do Brasil); Orixá (emergência espiritual), Cabloco (emergência material); Orixá 

(‘’próximo’’),  Cabloco  (‘’mais  próximo’’);  Orixá  (comunicação  indireta),  Cabloco 

(comunicação direta);  Orixá (deuses),  Cablocos (ancestrais indígenas individuais na nação 

Ketu,  índios  divinizados  na  nação Angola,  e  ancestral  de  família  na  nação  Nagô:  Nagô-

Vodum,  Nagô-Ketu,  Nagô-Ixejá);  e,  principalmente,  pelo  seu  caráter  festivo  e  humano, 

rotulado,  de  maneira  pré-conceituosa  como  ‘’bagunceiros’’ e  ‘’desordeiros’’ pelas  casas 

tradicionais  tornando-se  incompatível  com  a  solenidade  das  festas  sagradas  dos  deuses 

africanos, como nos informa Mãe Railda:

É fez a daqui e aí seu Justo construiu a dali pra ficar os cablocos. Não porque 
aqui praticamente é de Orixás, aqui é somente Orixá e lá é somente pros 
cablocos. É porque ele acha assim, no Ilê Orixás não devia ter cabloco, pra 
não entrar bebida essas coisa, não é entendeu? Aí fez lá só para os cablocos, 
separou. (informação verbal).18

18  Entrevista realizada com Railda Santos de Assis, Mãe Railda, em 08/05/2009, no Ogodô Dey, município de 
Cachoeira.
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Embora separadas,  construídos em lados  opostos,  ‘’cada qual em seu cada qual’’,  eles se 

relacionam. A Rua da Ladeira da Cadeia os liga, conectam os dois espaços, entrelaçando o 

terreiro, enlaçando a arquitetura, durante as festas dos Cablocos19. A festa dos Cablocos no 

Ogodô Dey é realizada no dia 02 de julho, em virtude das comemorações da Independência da 

Bahia. As obrigações, segundo Mãe Railda, eram realizadas pela manhã, e a tarde preparava-

se a cabana do Cabloco. A Cabana também chamada de aldeia é uma arquitetura construída de 

forma temporária, transitória, ‘’efêmera’’ feita dentro do barracão que simboliza a mata, a 

aldeia e a casa do índio, montadas durante as festas de Cabloco. 

19  O calendário de festas do Ogodô Dey é composto pelas datas: 13, 23 e 29/06; 02/07 festa de Cabloco, 23/07 
festa de Nanã; 29/07 festa de Xangô; e, 08 de dezembro festa de Nossa Senhora da Conceição e Iemanjá; e, 
dia 02 de novembro dia de finados.   

Fig. 133: Interior do Barracão de Cabloco, Cachoeira, Bahia.
 Data: 2009.

Fig. 132: Vista interna Barracão de Orixá, Cachoeira, Bahia. 
Data: 2011.
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Geralmente constitui uma arquitetura feita com muitas palhas, galhos de árvores, hastes de 

plantas com folhas na forma circular ou oval, podendo ter ou não cobertura de palha cônica, 

tendo  no  seu  interior  e  a  sua  volta,  folhas  espalhadas  pelo  piso,  bebidas  como  cerveja, 

cachaça, jurema, quadros ou imagens esculpidas de índios, charutos, cigarros, prato de lelê, 

muitas frutas e verduras, velas, e geralmente bandeirolas nas cores amarela e verde. 

A festa, no Ogodô Dey, era realizada no barracão de Cabloco até 2009, quando a comunidade 

terreiro iniciou a sua reforma, com o propósito de comportar a festa, sempre concorrida e, 

também, para a construção de espaços necessários ao rito, como a construção de um quarto 

para vestir os Cablocos. Porque até então, os Cablocos ao incorporarem nos filhos-de-santo, 

tinham que atravessar a Rua da Ladeira da Cadeia em transe até a construção do outro lado, 

onde está o barracão de Orixá, adentravam o recinto e prestavam reverências ao assento do 

Cabloco na mata sagrada, e, em seguida, dirigiam-se a um dos quartos e vestiam-se com seus 

cocais, penachos, e saias de palha. Depois, regressavam, ainda em transe e vestidos com suas 

indumentárias para o salão do barracão de Cabloco, para sua festa, onde dançavam ao som de 

cantigas de Cabloco e regados à jurema. Esse trânsito entre barracão de Cabloco e barracão de 

Orixá  criava  uma situação  que  expunha  os  Cablocos  a  ação  desagradável  do  público  da 

sociedade mais amplas, externa a festa e fora do universo religioso do Candomblé (ver Fig. 

134).

Fig.134: Festa de Cabloco no Ogodô Dey, Cachoeira, Bahia.
 Data: 2011.
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Nos últimos anos, em virtude da reforma do barracão dos Cablocos, a festa dos donos da terra 

vem acontecendo no barracão de Orixá (ver Fig. 135 a 137). Ocupando, temporariamente, o 

espaço das divindades. Os Cablocos reterritorializam-se através da cabana, posta na quina do 

barracão ao lado dos atabaques. Opera-se uma hibridação espacial na temporalidade da festa, 

no momento em que um elemento pré-existente, a ''cabana'', própria ao espaço do Cabloco é 

lançado no espaço próprio dos Orixá, instaura-se uma abertura, num mesmo recinto. 

Fig. 135: Barracão de Orixá na festa de Cabloco, Cachoeira, Bahia.
 Data: 2011.

Fig. 136: Cabana de Cabloco no Barracão de Orixá, no dia da festa do 
Cabloco, Cachoeira, Bahia. Data: 2011.



                                                                                                                                                241

O  segundo  enlace  arquitetônico  no  Ogodô  Dey  se  dá  entre  o  Ilê  Orixá  e  o  assento  de 

Cablocos.  Os espaços relativos aos assentos dos Orixá e dos Cablocos também distinguem-

se, estabelecem uma relação de distanciamento. O Ogodô Dey não possui Ilê Orixá, estando 

todos os assentos das divindades juntos num mesmo espaço, adjacente ao Barracão de Orixá, 

como manda a tradição do Nagô-Vodum, conservado por Mãe Railda, no terreiro agora da 

nação Nagô-Ketu. O assento do Cabloco encontra-se em uma árvore sagrada na área da mata, 

externa à construção, longe dos quartos dos ‘’santos’’, logo, distante da morada dos deuses. 

Distanciamentos que também é temporal, em que cada entidade, deuses e cablocos, possuem 

suas respectivas datas de obrigações e festas.  Todavia, embora deva estar longe do quartos 

dos  Orixá,  o  assento  dos   Cablocos,  encontra-se  próximo  aos  Ilê  Exu,  caracterizando  o 

terceiro enlace arquitetônico (Ilê Exu e assentos de Cablocos). O Cabloco aproxima-se do 

senhor  dos  caminhos,  Exu,  por  diversos  motivos:  ambos  são  entidades  humanizadas 

impregnadas de paixões, desejos e atos humanos; ambos possuem a função de realização e 

encaminhamentos  de  ebós;  ambos  possibilitam a  comunicação,  de  formas  distintas,  entre 

deuses e mortais, um de forma direta e o outro de maneira indireta, respectivamente; ambos 

adoram charutos, cachaças, bebidas quentes, e outras iguarias mundanas; ambos possuem seus 

assentos fora das construções do terreiro ao ar livre. Porém, todo Cabloco possui o seu Exu, 

que o acompanha (ver Fig. 138 e 139). 

Fig. 137: Cabana na festa de Cabloco, Cachoeira, Bahia.
 Data: 2011.
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Fig. 139: Ilê Exu, Cachoeira, Bahia. Data: 2009.

Fig. 138: Assento de Cabloco, Cachoeira, Bahia.
Data: 2009.
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O quarto  enlace  arquitetônico  do  Ogodô  Dey se  estabelece  entre  o  Ilê  Egum (Casa  dos 

Mortos), e o Barracão de Cabloco. O Ilê Egum foi construído na área de mata adjacente ao 

Barracão de Cabloco, logo atrás do barracão de Cabloco, e não na mata correspondente à 

construção onde está o Barracão de Orixá e o quarto com os assentos dos deuses. Porque os 

assentos de Egum (mortos), não podem e não devem estar próximos dos assentos dos Orixá, 

Vodum,  e  dos  Inquices  porque  constituem  energias  (axés)  distintas,  de  propriedades, 

características e qualidades diferentes, não podendo ocupar o mesmo espaço ou recinto e, 

também, porque em Cachoeira e São Félix os Egum, os mortos, devem ser mantidos longe, 

distantes, algo a ser evitado, respeitado e temido.

Por outro lado, o Cabloco é visto, simultaneamente, de duas formas diferentes com relação 

aos Egum a depender da nação do terreiro. Nas nações Ketu, Ixejá, Egum mais herméticas às 

influências exteriores, os Cablocos são tratados como ancestrais da terra, ancestrais indígenas, 

assumindo  a  dimensão  simbólica  de  um  morto  (Egum),  um  ancestral  individual  ou  até 

familiar, cuja presença deve ser evitada porque testemunha a ‘’impureza’’ africana da casa, 

depõe contra o seu africanismo e legitimidade. Nos  terreiros da nação Congo e Angola, mais 

aberta  às  influências  do exterior,  os  Cablocos  são  tratados  como entidades  ''divinas'',  são 

‘’divinizados’’,  assumindo  o  patamar  simbólico  de  um  Inquice,  abrangendo  não  só  o 

indivíduo, a família, mas também toda a comunidade terreiro. Esse fato se deve porque os 

escravos africanos de origem Bantu constituíram uma das primeiras etnias a ter contato com 

os índios, e, também, os que durante mais tempo estabeleceram inter-relações culturais. 

Nas nações Nagô-Vodum, Nagô-Ixejá, e Nagô-Ketu ao qual pertence o Ogodô Dey, além da 

justaposição  e  combinação  dessas  duas  relações  emergem  uma  terceira,  e,  principal,  o 

Cabloco é um patrimônio da família, que só se manifesta naquele terreiro e nos membros 

daquela família atribuindo uma diferenciação a casa, ao templo, tecendo o teor de prestígio do 

terreiro pelo fato  de possuir  em sua casa um ancestral  forte,  poderoso,  capaz de resolver 

rapidamente diversos problemas. As festas de Cabloco de família dos terreiros de Cachoeira e 

São Félix são concorridas, em função de carga mágico-simbólica. Essas dimensões simbólicas 

estabelecem a relação de proximidade entre o Ilê Egum e o Barracão de Cabloco, tecendo o 

enlace arquitetônico (ver Fig.140).
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O quinto enlace arquitetônico é o estabelecida entre quartos dos Orixá e a Capela Católica. 

Não existe, no Ogodô Dey, dentro do quarto dos Orixá nenhuma imagem de santos católicos, 

sejam eles esculturas, pinturas ou fotos. Da mesma forma, não há dentro do espaço da Capela 

Católica de Nossa Senhora da Conceição, pertencente ao terreiro, nenhum elemento simbólico 

afro-brasileiro, ou indígena. 

Evidenciando, logo, o paralelismo religioso rebatido na arquitetura, ''cada um em seu lugar'', 

potencializado no momento da festa de Nossa Senhora da Conceição e de Iemanjá, numa 

hibridação  espaço-temporal.  A festa  de  Nossa  Senhora  da  Conceição  e  a  de  Iemanjá  no 

terreiro do Ogodô Dey acontecia na data comemorativa de 08 de dezembro. 

Essas duas festas,  segundo Mãe Railda,  eram realizadas todos os anos por Mãe Leobina, 

esposa do Ogã Justo, devota fervorosa de Nossa Senhora da Conceição e filha de Iemanjá. 

Mãe Leobina, quando viva, oferecia todos os anos, pela manhã, uma missa em louvor da santa 

na capela católica do terreiro Ogodô Dey.  A capela católica foi construída pelo Ogã Justo 

como um presente para sua esposa, pela devoção que Mãe Leobina tinha a Nossa Senhora da 

Conceição. 

Fig. 140: Ilê Egum atrás do barracão de Cabloco, Cachoeira, Bahia. 
Data: 2009.
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Na capela católica são encomendadas e realizadas missas em homenagem a Nossa Senhora da 

Conceição,  aos  outros  santos  católicos,  em  celebração  a  alguma  graça  alcançada,  um 

aniversário, nascimento e casamento, ou, ainda, missa de sétimo dia de algum falecido da 

comunidade (depois do axexê20). Mãe Railda fala do feito do Ogã Justo:

Foi seu Justo que construiu, pois a esposa dele é de Iemanjá, é, aí construiu e 
botou Nossa Senhora da Conceição. É foi ele que construiu, pertence aqui 
também. É tudo uma coisa só. Quem cuida assim, quem limpa, ascende vela 
quando vêm gente, mas em mão-de-obra assim é a filha dele Naná. Nada, 
tudo  tranquilo,  é  tudo  tranquilo,  vêm a  missa  pra  qui  tomar  café,  tudo 
tranquilo. É, é, vêm aqui mesmo tomar café, no barracão. Quando a mãe-de-
santo memo morreu e teve o axexê, depois teve a missa, normal. (informação 
verbal).21 

A Capela encontra-se ao lado direito do Barracão de Cabloco e apresenta uma platibanda 

triangular encimada por uma cruz. Internamente, possuem bancos de madeira em ambos os 

lados. Ao fundo sobre um patamar elevado, há um pequeno altar com pequenas imagens de 

diversos santos e santas católicas, tendo ao centro, a imagem de Nossa Senhora da Conceição. 

Nas paredes laterais estão dispostos imagens de Jesus Cruzificado, de alguns santos católicos, 

e, diversas pinturas de anjos realizadas diretamente nas paredes, sem feições e elementos afro-

brasileiros, e indígenas (ver Fig. 141 a 146). 

20 Ritual funerário dos terreiros das nações Ketu, Ixejá, Nagô: Nagô-Vodum, Nagô-Ixejá, Nagô-Tedô, Nagô-
Ketu.

21  Entrevista realizada com Railda Santos de Assis, Mãe Railda, em 08/05/2009, no Ogodô Dey, município de 
Cachoeira.
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Fig. 142: Interior da Capela de Nossa Senhora da Conceição, Ogodô Dey, 
Cachoeira, Bahia. Data: 2011.

Fig. 141: Capela de Nossa Senhora da Conceição, Ogodô Dey, 
Cachoeira, Bahia. Data: 2011.
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Fig. 144: Pinturas de Anjos Católicos na Capela de Nossa Senhora da 
Conceição, Ogodô Dey, Cachoeira, Bahia. Data: 2009.

Fig. 143: Altar Católico da Capela de Nossa Senhora da Conceição, 
Ogodô Dey, Cachoeira, Bahia. Data: 2011.
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A missa, em louvor a Nossa Senhora da Conceição, segundo Mãe Railda, era celebrada por 

um  padre  local  acompanhada  pelos  membros  do  povo-de-santo  do  templo,  e  demais 

moradores da Ladeira da Cadeia. Após o rito católico, todos se dirigiam para o barracão dos 

Orixá, e lá, Mãe Leobina oferecia aos presentes um café da manhã com iguarias da região. 

Fig. 146: Imagens de Santos Católicos nas paredes da Capela de Nossa 
Senhora da Conceição, Ogodô Dey, Cachoeira, Bahia. 

Data: 2009.

Fig. 145: Pinturas de Anjos Católicos na Capela de Nossa Senhora da 
Conceição, Ogodô Dey, Cachoeira, Bahia. Data: 2011.
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A tarde  realizava-se  as  obrigações  de  Iemanjá,  com o  sacrifício  de  animais  votivos  e  a 

oferenda de suas comidas sagradas no quarto dos Orixá ao lado do barracão dos deuses. A 

noite, com o Xirê, acontecia a festa de Iemanjá no salão do barracão dos Orixá, com grande 

júbilo dos presentes por ser a dona da cabeça de Mãe Leobina. 

Após a morte de Mãe Leobina, em 1998, que foi sepultada ao lado do túmulo do Ogã Justo, 

dentro da Capela, em frente ao altar e aos pés da imagem de Nossa Senhora da Conceição, a 

festa continuou dessa maneira até 2008 quando a filha de Mãe Leobina resolveu reformar a 

capela, empreitada que dura até os dias de hoje, por falta de recursos. 

A missa católica agora acontece no salão do barracão de Orixá, porque o barracão de Cabloco 

também se encontra em reforma e ampliação. A missa continua sendo realizada pela manhã, 

mas agora com um altar improvisado em uma mesa, com a presença da imagem de Nossa 

Senhora da Conceição, sendo o espaço do salão preenchido com cadeiras e bancos para os 

presentes. A tarde, o espaço católico dá lugar aos espaços afro-brasileiros, quando o altar e os 

bancos  dão  lugar  as  folhas,  as  palmeiras  de  dendê,  ao mariô  e  as  obrigações  a  Iemanjá, 

coroando a noite com o Xirê dos deuses na festa de Iemanjá. 

Logo, percebemos, através da temporalidade da festa que os ritos e espaços não se misturam, 

''cada  qual  em seu  cada  qual'',  e  ao  seu  tempo,  mesmo,  em função  das  contingências  (a 

reforma), em situações circunstanciais, em que santos católicos e divindades africanas terão 

que dividir o mesmo espaço – o barracão de Orixá –, isso se dá em temporalidades distintas. 

A hibridação é espacial, mas também, temporal. O enlace arquitetônico ocorre entrelaçando 

espaços e tempos. 

Na festa de 8 de dezembro, portanto, a missa católica acontece pela manhã no espaço católico 

do templo, a capela, e as obrigações e festas afro-brasileiras acontecem pela tarde e a noite 

nos  espaços  afro-brasileiros  do  templo:  barracão  de  Orixá,  quarto  dos  Orixá,  e  cozinha 

sagrada. Encontram-se em lados opostos da rua, e aqui mais uma vez a rua, como acontece na 

festa  de  Cabloco,  novamente  integra  e  liga  os  dois  lados  do  terreiro  durantes  as  festas 

dedicados aos santos católicos e Orixá. 
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O sexto enlace arquitetônico se dá entre Capela Católica e Ilê Egum. No piso aos pés do altar 

encontram-se duas lápides que correspondem, como foi dito em outra ocasião, às sepulturas 

do Ogã Justo (ver Fig. 147), e, da sua esposa Ialorixá Leobina (ver Fig. 148), que preferiram 

ser enterrados juntos dentro da capela, mais próximo de Jesus, e das graças de Deus, mas 

também, dentro do terreiro, em seu solo sagrado, próximo dos seus ancestrais, tendo os seus 

assentos, depois do ritual do axexê, postos no interior do Ilê Egum, junto com os assentos dos 

demais líderes religiosos da casa. Hibridação espaço-temporal desvelada na festa dos finados 

no dia 02 de novembro.

Fig. 148: Lápide de Mãe Leobina na Capela de Nossa Senhora da 
Conceição, Ogodô Dey, Cahoeira, Bahia. Data: 2009.

Fig. 147: Lápide do Ogã Justo na Capela de Nossa Senhora da 
Conceição, Ogodô Dey, Cahoeira, Bahia. Data: 2009.
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Nas comemorações do dia dos finados, o Ogodô Dey prática tanto os rituais afro-brasileiros 

quanto os rituais católicos. Pela manhã, segundo Mãe Railda, um grupo realiza a limpeza e 

decoração da capela católica, lavando o espaço e o mobiliário, limpando as lápides do Ogã 

Justo e de Mãe Leobina colocando flores em seus túmulos,  arrumando o altar com os santos e 

santas católicas, tendo ao centro, a imagem de Nossa Senhora da Conceição, e decorando com 

flores em jarros o espaço da capela: o altar, os bancos e as prateleiras. Outro grupo, durante 

toda a manhã, realiza atrás da capela e do barracão de Cabloco, no Ilê Egum a limpeza (ossé), 

dos assentos dos mortos ilustres do terreiro e, em seguida, são feitas as obrigações aos Egum 

(mortos), com os sacrifícios de animais votivos. 

À noite, ainda segundo Mãe Railda, depois da hora da Ave Maria, é realizada a missa, na 

capela  católica,  dedicada  aos  mortos  do  templo,  realiza-se  uma  homenagem  as  pessoas 

ilustres do terreiro que se foram. Duas formas distintas de guardar a memória dos mortos, a 

ausência da presença, através da hibridação de espaços e tempos distintos: o túmulo católico 

dos mortos dentro da capela com sua missa;  e, os assentos dos mortos no interior do Ilê 

Egum, com suas respectivas obrigações.

O sétimo, e último enlace arquitetônico se dá na relação sucessiva entre assento de Inquice, 

Barracão de Cablocos, e Capela Católica (ver Fig. 149). Temos uma sucessão de elementos a 

partir da rua, primeiro vem o assento do Inquice Tempo em uma gameleira branca (ver Fig. 

150), protegido por um muro de média altura com a porta voltada para a rua. 

O espaço onde se encontra o assento de Tempo possui suas dimensões reduzidas, logo, suas 

obrigações são realizadas a partir do passeio e da rua, incorporando esses espaços públicos 

nos rituais e nas obrigações. Ao lado do assento de Tempo, parede com parede, temos a casa 

de  baile  e  festa  dos  Cablocos,  o  Barracão  de  Cablocos  e,  em seguida,  também fazendo 

fronteira com a sua parede a Capela de Nossa Senhora da Conceição. 
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Fig. 150: Assento de Tempo. Ogodô Dey, Cachoeira, Bahia.
 Data: 2011.

Fig. 149: Assento de Tempo, Barracão de Cabloco e Capela Católica. 
Ogodô Dey, Cachoeira, Bahia. Data: 2011.
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Portanto,  temos  em  uma  mesma  linha,  três  construções,  fragmentos,  heterogeneidades 

multitemporais,  uma  hibridação  de  elementos  simbólicos  e  culturais  em  temporalidades 

diversas, e que aparentemente constituem elementos e coisas distintas, todavia, integram e 

constituem o espaço do terreiro, um enlace arquitetônico, configurando uma hibridação de 

elementos culturais  distintos.  Ao caminhar  sobre o passeio encontramos com um Inquice, 

encontramos com o tempo, ao seguirmos adiante deparamo-nos com os Cablocos – índios 

afro-brasileiros -, e, ao continuar caminhando sobre o passeio encontramos a capela católica, 

com todos  os  santos  e  anjos  católicos,  encontramos,  nesse  passeio,  simultaneamente,  os 

deuses africanos, ancestrais indígenas e santos europeus, juntos, ajudando a serpente Bessém, 

a sustentar o fluxo da vida dos mortais.   

No Ogodô Dey os processos de subjetivação de sua comunidade terreiro,  a  relação de si 

consigo, ''o lado de dentro'',  provenientes de seus saberes e poderes  (os estratos de saber e 

diagramas de poder), o ''lado de fora'', operaram um enlace arquitetônico através da hibridação 

espaço-temporal edificando uma heterogeneidade multitemporal, uma totalidade fragmentária 

de fora pra dentro, ou seja, onde construções e espaços (barracão de Cabloco, barracão de 

Orixá,  Capela  Católica,  assento  de  Tempo,  etc...),  aparentemente  ''isolados'',  elementos 

individuais,  voltados  para  a  rua,  conectam-se,  enlaçam-se,  entrelaçam-se  para  dentro, 

enroscando como uma serpente a rua, tornando-a parte do terreiro, integrando-a durante as 

festas a espacialidade do templo. O Ogodô Dey é o lugar do enlace arquitetônico de fora pra 

dentro na hibridação espaço-temporal de culturas distintas inseridos no sistema religioso do 

Candomblé de Cachoeira e São Félix. 

Bessém, a serpente com suas escamas coloridas, convida-nos a descer a Ladeira da Cadeia, e 

nos conduz até a o bairro da Levada, para um templo afro-brasileiro, morada de divindades 

bantus, cuja zeladora é uma das mais respeitáveis e prestigiadas mães-de-santo de Cachoeira e 

São Félix. 
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2.3 – DENDEZEIRO.

A serpente  colorida aparece agora no riacho do Caquende,  no bairro Alto da Levada em 

Cachoeira, seguindo pelo riacho serpenteando a meia encosta levando a ventura e a fortuna. 

Bessém nos guia pelo caminho tortuoso em barro batido, em meio a dezenas de árvores, a 

contemplar o Rio Paraguaçu e a cadeia de morros do Recôncavo, até avistarmos uma casa 

toda azul, com quartinhas na entrada, é a casa de Roxi Mucumbe, o Inquice da guerra e da 

técnica, o senhor do ferro na tradição bantu, dono do terreiro Nkosi Mucumbe Dendezeiro, 

comumente chamado Dendezeiro.   

O terreiro do Nkosi Mucumbe Dendezeiro (ver Fig. 151 e 152), da nação Angola, foi fundado 

na localidade da Levada (ver. Fig. 153), em frente ao riacho Caquende em Cachoeira, em 

1960 por Mãe Nilta22 (ver Fig. 154), com ajuda de Tata Manoel Euzébio dos Santos, seu pai-

de-santo e líder religioso do Terreiro Uçapé da nação Angola, localizado depois do povoado 

do Capoeiroçú, no Alecrim, ao lado do povoado de Belém, em Cachoeira.  O Dendezeiro, 

portanto, é terreiro filho do Uçapé de Belém, como nos conta Mãe Nilta:

No terreiro de vase nos terreiros adiante do Capeoruçú era um terreiro muito 
antigo! O terreiro tinha o nome assim Uçapé, Uçapé adiante do Capoeiroçú, 
o Alecrim do lado de Belém, coisa muito antiga. É terras de Cachoeira. Olha 
o terreiro de lá fechou porque os herdeiros não se dedicaram a cultuação, 
naquele tempo pagava foros de terras, aí os herdeiros se deixaram levar não 
continuaram a cultuação não pagaram os foros de terra, e deixaram ao leu, e 
foi desaparecendo tudo parou a cultuação chegou a época ele idoso, faleceu, 
aí deixaram tudo de mão. E espero que a Nossa Padroeira dê o direito de 
legalizar esse terreiro, que aqui é um terreiro de herança, de mãe pra filho, 
netos, bisnetos, como graças a Deus eu estou tendo filhos, netos, bisnetos, e 
eu me sinto a pessoa mais feliz dessa cidade! Meu filho eu pago IPTU, eu 

22  Nilta Dias da Conceição, chamada comumente de Mãe Nilta, filha do Inquice Roxi Mukumbe, é a Mametu 
de Inquice do Terreiro de Candomblé Dendezeiro em Cachoeira. Mãe Nilta é a fundadora e líder religiosa do 
Dendezeiro. Uma senhora de voz mansa e longos tempos de fala, zelosa da boa educação, da disciplina, e de 
grande amor pelos Inquices, pela tradição Bantu, e pelo Candomblé. Nasceu no distrito de Belém, Cachoeira, 
em 1932, foi feita em 1945 aos 12 anos de idade, dentro da nação Angola, por Tata de Inquice Manoel 
Euzébio  dos  Santos.  Mãe  Nilta  teve  seis  filhos,  sendo a  maioria  do  Candomblé,  tendo  como herdeiro 
espiritual o Ogã Estelito Reis que se encontra no Rio de Janeiro trabalhando na Marinha. Assim como ele, 
diversos filhos e filhas-de-santo por causa da pobreza, miséria e falta de oportunidades saíram do Recôncavo 
Baiano em busca de empregos em outras cidades, regiões da Bahia, e até mesmo em outros estados. Mãe 
Nilta teve uma formação severa na infância, estudando em colégio religioso recebendo uma intensa formação 
católica, formando-se na juventude em técnica de enfermagem, exercendo, também, a atividade caprichosa 
de artesã com a fabricação de elementos decorativos e enfeites para as festas nos Candomblés. Trabalhou 
anos como auxiliar de enfermagem no Hospital Municipal de São Félix, sob a tutela do Dr. Caetano Rosa 
Robamilaz. Em seguida, foi trabalhar na fábrica de charutos da Alves como artesã. 
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tenho comprovante e carnê e eu tenho cartão de comprovante da época que 
eu  pagava  foros  de  terra,  naquela  época  era  foros  de  terra  e  a  escritura 
particular feito em cartório não era assim como mais como uma escritura 
pública pela prefeitura que tudo isso enquanto eu tenho vida pra eu falar de 
começo, tudo isso meu filho eu quero realizar enquanto eu tenho vida porque 
se a pessoa não deixar tudo bem esclarecido, escrito, nada têm valor, só têm 
valor tudo escrito, pra que eu possa comprar essa terra própria pra ficar o 
candomblé tudo legalizado pra que esse candomblé não se apague, porque a 
cultura do candomblé no passado tinha valor e agora tá tendo muito mais na 
sociedade, quando eu vejo essas festas que antigamente era folclórica não é? 
E eu vejo aquela cultuação e as autoridades participando e eu agradeço tanto 
a Zambi, e a Santo Antônio de estar alcançando isso, que meus filhos e netos 
e bisnetos eles continuem dando valor!(informação verbal)23

23  Entrevista realizada com Nilta Dias da Conceição, em 11/06/2009, no Dendezeiro, na Levada no Município 
de Cachoeira. 

Fig. 151: Entrada do Terreiro Dendezeiro, Cachoeira, Bahia.
 Data: 2009
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Fig. 152: Entrada do Terreiro Dendezeiro, Cachoeira, Bahia.
 Data: 2009

Fig.153: Terreiro Dendezeiro, Alto da Levada, Cachoeira, Bahia.
Data: 2011.
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O  Dendezeiro  foi  inicialmente  uma  construção  de  taipa-de-mão,  sendo,  posteriormente 

substituída por alvenaria de tijolos. Têm como dono da cumeeira o Inquice Caviungo24, e o 

regente, o dono do terreiro, o Inquice Roxi Mucumbe que dá o tom das cores do terreiro, todo 

caiado na cor azul,  a cor pertencente a essa divindade bantu.  O Dendezeiro possui como 

portão de entrada do terreiro dois pilares azuis coroados com quartinhas (ver Fig.151). Logo 

em seguida, há a casa de Pambu Nijla, e próximo dele a casa do Cabloco Marujo. Em frente 

ao corpo arquitetônico, na entrada do terreiro temos um assento do Inquice Tempo sob um Alá 

(ver Fig.152). 

24 Inquice Caviungo é a divindade bantu vinculado as doenças e a cura.

Fig. 154: Mãe Nilta, Dendezeiro, Cachoeira, Bahia.
 Data: 2009
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A configuração  espacial  atual  do  terreiro  do  Dendezeiro  (porque  apresentou  ao  longo do 

tempo  diversas  formas  e  espacialidades  arquitetônicas)  é  composta  por  uma  grande 

edificação, um corpo arquitetônico que agrega simultaneamente os espaços religiosos com os 

espaços de uso cotidiano. Essa configuração rompe com a dicotomia clássica nos estudos das 

religiões entre espaços e tempos sagrados e profanos, evidenciando uma imbricação e fluidez 

nas relações sagradas com a esfera da reprodução da vida. Nesse sentido, a arquitetura torna-

as uma coisa só, uma vida sacralizada no dia-a-dia, onde o corpo torna-se um pepelê (altar dos 

deuses), que deve ser cuidado e zelado. A isso se atribui, também, ao fato de que nos terreiros 

de Cachoeira e São Félix em suas diversas nações a egbé é a mesma família de sangue, logo, 

são  comunidades  terreiros  muito  pequenas  que  vivem  dentro  do  próprio  templo,  e  que 

geralmente são casas mantidas pelos recursos escassos dessa família-de-santo entrelaçada e 

limitada pela família-de-sangue.

Esse corpo arquitetônico localizado no início do terreiro (ver Fig.155) encontra-se paralelo ao 

riacho  do  Caquende  com  vista  para  o  Rio  Paraguaçu,  e  nele  temos  o  barracão  que 

diferentemente  dos  demais  terreiros  de  Candomblé  de  Cachoeira  e  São  Félix  têm a  sua 

entrada no seu eixo menor, o transversal, tendo a sua direita, o patamar e o cercado dos alabés 

(músicos), e, a esquerda, o quarto com o assento do Inquice Roxi Mucumbe, cuja porta dá 

acesso direto ao barracão (ver Fig.156). 

Fig.155: Terreiro Dendezeiro: 1-Tempo, 2-Exu, 3-Marujo, 4-
Barracão, 5-Caixa D´Água, 6-Galinheiro, 7 E 8-Casa de Hospedes, 9 

e 10 -Cablocos.  
 Data: 2011.
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Em frente à porta de entrada do barracão temos uma sala com a aparência de um nicho onde 

está um altar católico escalonado, tendo a sua esquerda um quarto com o assento de Kaviungo 

e a sua direita o Roncó, seguido por um Sabaji (ver Fig. 157). Do lado do barracão temos um 

quarto de Mãe Nilta, uma pequena copa com acesso à cozinha ritual, e um outro quarto. Após 

a  cozinha  existe  um  grande  terraço  descoberto  com  uma  mesa  de  cimento,  onde  são 

preparadas às comidas dos Inquices, e a partir dele, temos acesso a um depósito, um sanitário, 

e, mais um quarto que serve de moradia a uma das filhas e algumas netas de Mãe Nilta, que 

vira uma casa, na medida em que usam cortinas dividindo os espaços (ver Fig. 158 a 159). 

Fig. 157: Terreiro Dendezeiro, Cachoeira, Bahia.
 Data: 2009

Fig.156: Barracão Dendezeiro: 1-Quarto Caviongo, 2-Altar Católico, 3-
Roncó, 4-Sabaji, 5-Quarto de Mãe Nilta, 6 e 7-Quarto, 8-Saitário, 9-Quato, 

10-Quarto de Nkosi-Mukumbi, 11-Barracão, 12-Alabés, 13-Copa, 14-
Cozinha Ritual, 15-Local de Matança. 

Data: 2011.
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Atrás do corpo arquitetônico temos, ainda, em uma topografia mais acidentada, em aclive, um 

galinheiro,  duas  casas  pequenas  onde  moram  mais  dois  filhos  de  Mãe  Nilta  com  suas 

respectivas famílias. A mata desenvolve-se de forma rarefeita e espaçada ao redor do corpo 

arquitetônico, notadamente, ao fundo e a direita depois do assento do Marujo. 

Fig. 159: Quartos dos filhos de Mãe Nelta, Cachoeira, Bahia.
 Data: 2009

Fig. 158: Lugar do preparo das comidas sagradas, Cachoeira, Bahia.
 Data: 2009



                                                                                                                                                261

Diferentemente como ocorre no Ogodo Dêy em que há uma heterogeneidade multitemporal 

produto de um enlace arquitetônico entre as diversas construções do templo (Capela Católica, 

Barracão de Cabloco, Cercado de Tempo, Ilê Egum, Barracão de Orixá, etc...),  a hibridação 

espaço-temporal no Dendezeiro ocorre internamente, no próprio corpo arquitetônico e projeta-

se para o seu exterior. Enquanto no Ogodô Dey esse enlace arquitetônico ocorre de fora para 

dentro, no Dendezeiro, ela acontece de dentro para fora edificando um lugar próprio.

Três  são  os  enlaces  arquitetônicos  que  operam através  da  hibridação  espaço-temporal  no 

terreiro Dedenzeiro: a posição e a singularidade de Kitembo no terreiro, o altar Católico e o 

Barracão, e a localização da entidade Marujo. 

Na entrada do Dendezeiro, logo após o assento de Pambu Nijla existe o assento de Kitembo, 

comumente denominado pelo povo-de-santo de Tempo, o Inquice responsável pelo tempo, e 

às estações do ano. Vimos, em outra ocasião, quando tratamos do tempo na arquitetura dos 

terreiros, que entre os Iorubás, Iroco, a divindade próxima de Kitembo, entre as suas diversas 

atribuições relacionava-se simbolicamente com a morte, Icu, porque em tempos remotos, na 

África, os mortos eram colocados aos pés de árvores, funcionando, portanto, como cemitério. 

Nos  terreiros  de  origem  Jêje-Nagô  (Ketu,  Ixejá,  Nagô,  Jêje),  na  Bahia  essa  função  foi 

ressignificada, na medida em que, durante a noite considera-se que Icu e os mortos circulam 

ao seu redor, sendo necessário que seus assentos e elementos simbólicos fiquem em áreas 

protegidas, guardados na mata sagrada, ou em espaços de difícil acesso ao público externo. 

Todavia, no Dendezeiro, como na maioria dos terreiros das nações Congo e Angola, zeladores 

das tradições Bantu, essa função de ‘’cemitério’’, morada de Icu e passeio dos mortos perdem 

força  e,  consequentemente,  Kitembo  sai  da  mata,  desvela-se  das  sombras,  indo  ocupar, 

geralmente, o espaço sagrado público do terreiro. Na nação Angola, Kitembo, se faz presente, 

existe, depois da casa de Pambu Nijla, é a primeira divindade que nos recebe depois do senhor 

dos portões e dos caminhos, e vêm antes do barracão, onde se realizam as festas públicas. Na 

maioria  das  vezes  Kitembo  encontra-se  assentados  em  árvores  sagradas  com  bandeiras 

brancas hasteadas e presas em seu caule ou galhos, tendo amarrado em seu caule um Ojá 

(pano branco), e em seus galhos pedaços de panos brancos, e ao seu redor um cercado de 

alvenaria, acompanhados de quartinhas, gamelas, etc...
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Kitembo encontra-se, ao contrário dos terreiros Jêje-Nagô (em que Iroco está envolvido, e 

protegido por Pereguns, e demais árvores na mata sagrada), num descampado, em áreas livres, 

solitária e imponente, geralmente dentro de um cercado onde se realizam as suas obrigações, 

em áreas onde as pessoas podem circular ao seu redor, e de fácil acesso pelo público. Kitembo 

no Dendezeiro apresenta-se com uma forma peculiar, diferenciando o templo da maioria dos 

terreiros da nação Angola, nele Kitembo não se apresenta em uma imponente árvore, mas sim, 

em um assento composto por diversas quartinhas, gamelas, alguidás, um jarro de barro onde 

está o axé da divindade, pratos com comidas sagradas, um pequeno jarro metálico com uma 

bandeira metálica (tempo), um tridente metálico que é o seu Exu (ver Fig. 160 e 161). 

Fig. 160: Assento de Kitembo, Dendezeiro, Cachoeira, Bahia.
Data: 2009
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Todos esses elementos encontram-se sobre um pepelê  de alvenaria em forma piramidal, em 

platôs. Todo o assento é coberto por um Alá,  pano branco ritual, estruturado por bambu, e 

atravessado por um mastro, que nasce do centro do assento, tendo em seu final uma bandeira 

branca, símbolo da divindade. 

O Alá que cobre o assento de Kitembó, têm a atribuição, também, de cobrir com seu axé a 

vida da líder religiosa. Nesse sentido, a mãe-de-santo só deve deixar o recinto sagrado, se 

Kitembo estiver coberto com o Alá para que ele possa projetar a sua proteção e bênção pela 

cidade, onde quer que ela esteja. Onde Mãe Nilta estiver na cidade ela será zelada, guardada 

por Kitembo através do seu Alá (ver Fig. 162 e 163). 

Enlace  arquitetônico  que  se  dá  através  do  pano branco  hasteado,  o  Alá,  não  com outros 

elementos ou espaços internos do templo, mais sim que enlaça e entrelaça o terreiro como um 

todo, atribuindo ao Dendezeiro uma distinção dentre os demais terreiros de Angola da região, 

territorializando-o por toda à cidade, no instante e nos lugares por onde Mãe Nilta passa.

Fig. 161: Detalhe do Assento de Kitembo, Dendezeiro, Cachoeira, 
Bahia. Data: 2009
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Fig. 162: Alá sobre o assento de Kitembo, Cachoeira, Bahia.
 Data: 2009
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O segundo enlace arquitetônico no Dendezeiro estabelece a heterogeneidade multitemporal 

que compõe o espaço híbrido do barracão em uma totalidade fragmentária, que acontece pelas 

relações espaço-temporais de seus elementos constitutivos na temporalidade da Festa de Santo 

Antônio e Roxi Mocumbe, e a dos Cabloco:  espaço axial - espaço circular.  No espaço do 

barracão do Dendezeiro há coexistência de uma relação espacial axial e circular, a primeira é 

estática e a segunda dinâmica. Entretanto, ambas, demarcam o carácter híbrido do espaço. 

Fig. 163: Alá sobre o assento de Kitembo, Cachoeira, Bahia.
Data: 2009



                                                                                                                                                266

O barracão num primeiro momento, no dia-a-dia e, principalmente, durante a festa de Santo 

Antônio e de Roxi Mocumbe no dia 13 de junho, é formado por dois eixos perpendiculares 

entre si: um transversal, que demarca o espaço católico, composto pelo alinhamento da porta 

de entrada com o altar católico, como diz Mãe Nilta o ''Santuário de Santo Antônio''; e, um 

longitudinal, que delimita o espaço afro-brasileiro, constituído pelo alinhamento do quarto do 

Inquice Roxi Mucumbe e seus elementos simbólicos, do lado esquerdo, com o cercado dos 

(alabés), do lado direito.  

Eixos  que  delimitam  ambos  os  espaços,  o  católico  e  o  afro-brasileiro,  que  se  cruzam 

deslocados do Itotó no centro do barracão onde ocorre o Xirê dos Inquices (ver Fig.164).  

O eixo  transversal, que demarca o espaço católico, é constituído por uma escadaria externa 

que se liga a porta de entrada do barracão, atravessando-o, e conectando-se com um ‘’nicho’’ 

que  ao prolongar-se além do barracão demarca e  reforça o eixo,  tendo no final  um altar 

católico, o ''Santuário de Santo Antônio''. 

Nesse altar escalonado estão diversas imagens de santos católicos: São Roque, São Jorge, 

Santa Bárbara, São Cosme e São Damião, São Pedro, São José, Nossa Senhora da Conceição, 

Nossa Senhora das Candeias, tendo ao centro Jesus Cristo na Cruz, e, acima dele, também ao 

centro, Santo Antônio, o patrono da casa, para quem se faz a missa e a festa no dia 13 de 

junho no terreiro. Somado a isso aparecem pratos com velas, bíblia, e terços (ver Fig. 165 e 

166), como nos relata Mãe Nilta:    

Fig.164: Eixos Barracão: A-Eixo Afro-Brasileiro, B-Eixo Católico.
Data: 2011.



                                                                                                                                                267

Do finado Aristides Gomes, que Congo de Ouro era filho, Juca Pedreiro era 
filho,  filho  de  sangue,  eu  venho  dessa  geração  dos  antepassados  de 
candomblé, e por sinal eu fui criada com a pessoa da minha família materna, 
a família de minha mãe era do lado católico e eu já tava me apegando na 
minha infância com o catolicismo, fiz primeira comunhão, frequentava as 
missa as festas de igreja católica, mas o que vêm dado pelo destino e o dono 
da natureza aos meus 10 anos o meu guia começou a incorporar dentro de 
casa, mas o pessoal da igreja católica achou uma coisa absurda e daí não 
tiveram jeito de tirar isso de mim, quando eles me contaram ah! Eu chorei 
tanto, e eu fiquei na família naquela época a ovelha negra da família que 
veio com essa descendência de gente ruim de candomblé, a coisa era sério 
meu filho! Eu na minha infância foi muito sofrida porém foi uma educação 
que eu tive que ultimamente eu vejo as educações de hoje eu digo ''Graças a 
Deus que eu tive aquela educação severa'',  graças a Deus eu sei ler e sei 
escrever, graças a Deus a criação que eu tive que quando chegava do colégio 
só fazia refeição se não viesse marcado errado nas minhas lições, se viesse 
não alimentava, tomava bolo, agora que não sei pode tomar bolo com essa 
nova lei, tomava bolo, tinha de ficar de joelho, tinha de dar a lição dentro de 
casa  e  a  que  viesse  marcada  para  outro  dia  não  tinha  direito  de  brincar 
enquanto não desse conta da lição dentro de casa no colégio não dá trabalho 
aos professores, foi uma criação carrasca, mas hoje vejo foi ótima pra mim. 
(informação verbal).25

25 Entrevista realizada com Nilta Dias da Conceição, em 11/06/2009, no Dendezeiro, na Levada, Cachoeira. 

Fig. 165: Altar Católico, Dendezeiro, Cachoeira, Bahia.
 Data: 2009



                                                                                                                                                268

O altar católico escalonado, alinhado com a porta de entrada do barracão, se desenvolve na 

vertical até meia altura e, também, para o fundo, e tanto as paredes laterais quanto as paredes 

do fundo que o contornam são totalmente revestidas de papel laminado prata, servindo de 

fundo as imagens católicas. Há duas luzes artificiais: uma difusa e outra direcional. A luz 

artificial difusa reflete em todo o papel laminado prata, ressaltando as imagens, e projetando o 

espaço  do  santuário,  como  um  todo,  para  dentro  do  barracão,  criando  um  cenário, 

teatralizando o espaço, criando uma atmosfera própria da estética barroca presente nos altares 

e retábulos das igrejas barrocas da cidade. 

Fig. 166: Altar Católico, Dendezeiro, Cachoeira, Bahia.
 Data: 2009



                                                                                                                                                269

A luz artificial direcional que ao atravessar as bandeirolas nas cores azul e branco reflete no 

papel laminado em um determinado ponto destaca a presença da imagem de Santo Antônio. A 

luz  direcional,  como  os  óculos  das  igrejas  barrocas,  também  é  teatral,  com  o  objetivo 

determinado de realçar a imagem de Santo Antônio, uma vez que a luz encontra-se voltada 

para a parte superior da sua imagem, criando uma coroa de luz sobre a estátua, seu aro de luz 

sagrado, tornando o espaço eminentemente católico. A luz juntamente com o revestimento em 

papel laminado prata, simbolicamente, tornam o espaço católico, imprimindo uma estética 

barroca (ver Fig. 167).

Fig. 167: Altar Católico, Dendezeiro, Cachoeira, Bahia.
Data: 2009
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O eixo longitudinal, o afro-brasileiro, ao contrário do eixo transversal, é percebido depois de 

adentrar o recinto, é constituído pelo quarto com os assentos de Roxi Mucumbe, à esquerda, 

desenvolve-se  ao  longo  do  barracão,  cujo  cumprimento  é  o  dobro  da  largura,  tendo  sua 

profundidade acentuada pela perspectiva dos bancos laterais de madeira da assistência, e pela 

distribuição das bandeirolas azuis e brancas sob o telhado do barracão em homenagem a Roxi 

Mucumbe, cujo ritmo segue a direção da cumeeira, sua diretriz, finalizando com o cercado 

dos alabés, a direita (ver Fig. 168 e 169).

Fig. 168: Barracão do Dendezeiro, Cachoeira, Bahia.
Data: 2009

Fig. 169: Barracão do Dendezeiro, Cachoeira, Bahia.
Data: 2009
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No eixo longitudinal do barracão,  o eixo afro-brasileiro,  tem as portas,  janelas (com seus 

Mariôs), e todas as paredes caiadas de um azul escuro, forte e expressivo, cor pertencente ao 

Inquice Roxi Mucumbe. Demarcando simbolicamente o espaço afro-brasileiro, temos ainda, 

nos dois lados da porta do quarto de Roxi Mucumbe duas espadas fixadas na parede em papel 

laminado prata, símbolo de Roxi Mucumbe, e, mais adiante, de um lado e do outro, o abebê 

de Dandalunda, mais duas espadas de Roxi Mucumbe, e um pombo de Zambi. O telhado é 

todo  revestido  por  bandeirolas  em azul  escuro,  cor  de  Roxi  Mucumbe,  e  branco,  cor  de 

Zambi, caindo levemente de forma curva a partir da cumeeira em direção as paredes, cobrindo 

com leveza e elegância o salão do barracão, preparados especialmente para a festa de Roxi 

Mucumbe no dia 13 de junho. Diversos elementos de origem africana tornam o espaço afro-

brasileiro, demarcam o espaço simbolicamente: a cor azul escuro de Roxi Mucumbe presente 

no Itotó, nas paredes e no teto (bandeirolas); os mariôs; os símbolos dos Inquices como as 

espadas, abebês, pombo, cabaças. (ver Fig. 170 a 172). 

Fig. 170: Quarto de Roxi Mucumbe com o Mariô, as espadas, e o azul 
escuro, Dendezeiro, Cachoeira, Bahia. Data: 2009
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Fig. 172: Bandeirolas Azul e Branco,do Dendezeiro, Cachoeira, 
Bahia. Data: 2009

Fig. 171: Pombo, Abebê, Espada sobre o azul escuro, Dendezeiro, 
Cachoeira, Bahia. Data: 2009
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Mas é durante as festas de Roxi Mucumbe e Santo Antônio no dia 13 de junho que esses dois 

eixos atingem sua plenitude, quando através da temporalidade da festa as diferenças e limites 

dos dois eixos, espaços afro-brasileiro e espaço católico, potencializam-se e desvelam-se. 

A festa  temporaliza  o  espaço,  produz  o enlace  arquitetônico,  distinguindo e  relacionando 

ainda mais a presença africana no Candomblé e a presença católica no espaço do barracão, 

edificando a heterogeneidade multitemporal do espaço,  onde ''cada qual está em seu cada 

qual'', e ''cada um em seu lugar'', como nos relata Mãe Nilta: 

Sempre  do  começo  da  minha  iniciação,  antes  de  eu  entrar  no  axé  do 
candomblé  eu  garota  sempre  tive  uma  devoção  ao  Santo  Antônio  até  o 
retrato dele como lembrança, eu tinha um apego, sempre tive a devoção a 
Santo Antônio, São Roque, São Lazaro, São Jorge, sempre tive agora no, no 
terreiro eu sempre tive o santuário, o lugar reservado para as imagens da 
igreja católica, porque no barracão aonde toma rum, os encantes, os inquices, 
os cablocos no candomblé eu nunca botei  os santos da igreja católica na 
minha linha Bantu, é certo ter o santuário dos santos da igreja católica e eu 
continuo por toda a minha vida, no barracão aonde os Inquices toma rum, 
que onde eles dançam não podemos botar símbolos das coisas que pertencem 
ao candomblé como espada, o pombo, os abebê dos Inquices, as cabaças de 
Caviungo, as folhas que pertencem a Catendê, nós cruzamos no barracão, 
espada de Ogum natural, aroeira,  são gonçalinho, e,  também, os Mariwôs 
que é uma coisa tirada do olho do dendê que pertence aos próprios Inquices. 
(informação verbal).26

Segundo Mãe Nilta  no dia  13 de junho no Dendezeiro  são realizadas  as  festas  de Santo 

Antônio e do Inquice Roxi Mucumbe. A festa começa com os preparativos no dia 12 de junho, 

com a limpeza do barracão, colocação das bandeirolas nas cores azul e branca, colocação de 

jarros e flores no altar católico, no ''Santuário de Santo Antônio''. Pela manhã do dia 13 a 

comunidade terreiro vai à missa na igreja Matriz de Cachoeira em homenagem e louvor a 

Santo Antônio, após a solenidade a comunidade regressa ao terreiro e realiza, durante toda 

manhã,  cânticos  e  orações  católicas  em louvor  ao  santo  em frente  ao  altar  católico,  no 

''Santuário  de  Santo  Antônio''  ornados  com  flores  e  castiçais  com  velas.  O  barracão 

transforma-se,  temporariamente,  em uma capela,  ao  contrário  do terreiro Ogodô Dey que 

possui um espaço específico para esse culto (capela de Nossa Senhora da Conceição),  no 

Dendezeiro a festa, o rito, através dos cânticos e orações transformam o espaço afro-brasileiro 

do barracão em católico, onde fiéis louvam Santo Antônio. 

26  Entrevista realizada com Nilta Dias da Conceição, em 11/06/2009, no Dendezeiro, na Levada no Município 
de Cachoeira.
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O  ''Santuário  de  Santo  Antônio''  transborda  do  seu  nicho  e  invade  o  barracão,  o  rito 

reterritorializa  o  culto  católico  no  espaço  afro-brasileiro.   Ao  meio  dia,  Mãe  Nilta  e  a 

comunidade terreiro do Dendezeiro oferecem um almoço a comunidade do Alto da Levada no 

bairro do Caquende em louvor a Santo Antônio.  

À tarde,  segundo nos informa Mãe Nilta,  é realizada a obrigação de Roxi Mucumbe, são 

feitos os sacrifícios de animais votivos no assento da divindade no quarto do Inquice dentro 

do barracão, e, em seguida, na cozinha ritual é preparada a comida sagrada da divindade que 

será ''arriada'',  no final  da tarde,  em seu peji  (quarto pequeno),  e,  também, é preparada a 

feijoada de Roxi Mucumbe que será oferecida aos presentes no final da festa pública. A noite 

realiza-se  a  festa  de  Roxi  Mucumbe,  que  com sua  espada  e  escudo,  convida  os  demais 

Inquices a participarem da festa, a dançarem no espaço do barracão ao som dos atabaques 

(ingomas na tradição bantu), e das músicas da nação Angola. 

A  dança  dos  deuses  Bantu,  os  Inquices,  na  temporalidade  da  festa,  reterritorializa  o 

Candomblé no espaço do barracão, transformando-o em um espaço afro-brasileiro. A festa 

traça através dos ritmos o enlace arquitetônico, compõe o espaço híbrido, a hibridação espaço-

temporal dos deuses africanos e santos católicos que se alternam no espaço do barracão. Pela 

manhã, orações e cânticos católicos no ''Santuário de Santo Antônio'' e no barracão; à tarde, 

sacrifício no quarto do Inquice, e, a noite, dança de Roxi Mucumbe no barracão.

Todavia,  essa  espacialidade  e  temporalidade  dos  dois  eixos  (Candomblé  e  Católico), 

transformam-se, decompõem-se em um círculo, no momento em que, se inseri um terceiro 

elemento  –  o  Cabloco  -,  o  índio  afro-brasileiro.  Com  o  Cabloco  e  sua  festa  os  eixos 

ortogonais, que se conservam na temporalidade da festa católica e afro-brasileira, dão lugar a 

uma espacialidade circular. Durante a festa de Cabloco, esses eixos giram como as hastes de 

uma roda, criando um círculo, o movimento dos Cablocos transforma o espaço, tornando-o, 

circular (ver Fig. 173).  
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Durante as festas de Cabloco, esses eixos desaparecem, com a presença do índio, no universo 

cultural  afro-brasileiro,  acontece  à  criação  de  um  terceiro  elemento,  no  limite  dos  dois 

anteriores: a Cabana do Cabloco Sultão das Matas, o Cabloco que incorpora em Mãe Nilta. A 

Cabana do Cabloco Sultão das Matas vai ser construída na quina do barracão, justamente 

entre o quarto do Inquice Roxi Mucumbe e o ''Santuário de Santo Antônio''  (ver Fig. 174).

Fig. 174: Cabana do Cabloco Sultão das Matas, Dendezeiros, Cachoeira, 
Bahia. Data: 2009

Fig.173:Festa de Cabloco: 16-Cabana do Cabloco Sultão das Matas, C-
Movimento do Cabloco Data: 2011.
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Essa cabana, a aldeia, torna-se o elemento, o lugar, a partir do qual os dois eixos anteriores, o 

longitudinal e transversal decompõem-se, criando o espaço circular. A partir da Cabana que o 

Cabloco Sultão das Matas irá reverenciar a todos os presentes (divinos e mortais), de forma 

sequenciada e circular, dançando em frente à porta de Roxi Mucumbe, da porta do Inquice 

Caviungo, do ''Santuário de Santo Antônio'', em frente aos alabés com seus atabaques, em 

frente a Kitembo na parte externa ao barracão e, também, entre os assistentes que estão a tocar 

cantigas de Cabloco alternadas com músicas do samba de roda, regressando, em seguida, ao 

salão do barracão, sempre dançando em frente da sua aldeia, da sua casa, a Cabana. Depois de 

ser despachado, os assistentes continuam com o samba de roda, regados com cerveja, cachaça 

e jurema, e a feijoada  de Roxi Mucumbe.   

A festa do Cabloco desconstrói os eixos e substitui um enlace arquitetônico estático (eixos), 

por um enlace arquitetônico dinâmico (círculo). É no encontro do índio, o Cabloco Sutão das 

Matas27 com os deuses africanos e com santos católicos que cada espaço é demarcado, mas 

não por uma delimitação física, mas sim, por uma marcação temporal, expressiva, um ritmo. 

Será o tempo que Sutão das Matas levará dançando em frente à porta de Roxi Mucumbe que 

demarcará o espaço afro-brasileiro, será o tempo que o Cabloco levará dançando em frente ao 

altar  católico,  o  ''Santuário  de  Santo  Antônio'',  que  irá  delimitar  e  diferenciar  o  espaço 

católico, e será o tempo gozado por Sutão das Matas a dançar envolta de sua Cabana que irá 

demarcar o espaço do índio, do Cabloco. O tempo, a música, as cantigas, as palmas, a jurema 

e a dança do Cabloco Sultão das Matas que irão demarcar e territorializar o espaço híbrido, 

edificar a heterogeneidade multitemporal em uma totalidade fragmentária.

O terceiro enlace arquitetônico do terreiro Dendezeiro é o lugar do Marujo. Marujo é uma 

entidade,  que  em vida  foi  um marinheiro  de  tempos  remotos  podendo  ser  brasileiro  ou 

estrangeiro, um homem de Marinha comercial ou militar, dos portos e viagens, tornando-se no 

universo simbólico e cultural afro-brasileiro um mensageiro, aproximando-se de Pambu Nijla 

(Exu). Possui a fama e características de beberrão e de mulherengo, possuindo maus hábitos 

como falar palavrões e grosserias, sempre brincando e provocando, todavia, recebido com 

euforia pela assistência em suas festas. 

27  Sultão das Matas é o Cabloco de Mãe Nilta, ele pertence aos índios Aimorés. 
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A casa  de  Marujo  é  no  Dendezeiro  uma  construção  retangular  sem  telhado,  o  assento 

encontra-se, portanto, ao ar livre, porque é uma entidade do mato, mas fechado lateralmente 

com acesso restrito ao público. Por aproximar-se muito das características de  Pambu Nijla 

(Exu) e de Cabloco a Casa de Marujo encontra-se no Dendezeiro, simultaneamente, próximo 

a Casa de Pambu Nijla, e, também, no início da mata sagrada. 

Marca a entrada da mata sagrada, a morada por excelência dos Cablocos. A casa de Marujo 

encontra-se entre os espaços simbólicos dessas duas entidades, entre Pambu Nijla da Porteira 

e Cablocos (ver Fig. 175 e 176). A casa do Marujo tece o enlace arquitetônico entre essas duas 

entidades que lhes são próximas, Cablocos e Pambu Nijla no espaço da ''rua'' no terreiro.

            

Fig. 175: Casa do Marujo, Dendezeiro, Cachoeira, Bahia.
Data: 2009
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No terreiro Dendezeiro os processos de subjetivação de sua comunidade terreiro, a relação de 

si consigo, ''o lado de dentro'', provenientes de seus saberes e poderes (os estratos de saber e 

diagramas  de  poder),  o  ''lado  de  fora'', traçam  um enlace  arquitetônico  cujos  elementos 

transbordam, projetam-se para o exterior.

Assim o Alá de Kitembo projeta-se do terreiro para a cidade, territorializa o templo em toda a 

Cachoeira sobre o andar de Mãe Nilta; o Cabloco Sultão das Matas transborda o salão do 

barracão  para  o  espaço  exterior  do  templo  em meio  ao  samba  de  roda  da  assistência,  e 

transforma os eixos católico e afro-brasileiro, durante a sua festa, em um círculo; e, o Marujo, 

que se relaciona espacialmente com as entidades da rua e do mato,  Pambu Nijla (Exu) e 

Cabloco, entrelaça o interior e exterior do templo, enlaçando as divindades do mato dentro do 

terreiro. 

Fig. 176: Casa de Pambu Nijla, Dendezeiro, Cachoeira, Bahia.
 Data: 2009
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Enlace arquitetônico que se dá de dentro pra fora, criando um espaço do híbrido, através de 

uma  hibridação  espaço-temporal,  edificando  uma heterogeneidade  multitemporal  em uma 

totalidade fragmentária de Cablocos, Marujos, Inquices, santos e santas Católicos. 

O Dendezeiro é o lugar do enlace arquitetônico de dentro pra fora que se dá através de uma 

hibridação espaço-temporal de culturas distintas inseridos no sistema religioso do Candomblé 

de Cachoeira e São Félix. 

Bessém, convida-nos, agora, para irmos juntos em direção a outra margem do Rio Paraguaçu, 

para uma casa cujo telhado é rasgado por uma imponente cajazeira, o terreiro mais antigo da 

nação  Nagô-Vodum,  fundado  por  um  legendário  africano  protetor  dos  desvalidos  e 

desafortunados.
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2.4 – CAPIVARI – PÉ DE CAJÁ.

Bessém surge,  agora,  sobre a estrada que liga o município de São Félix a Maragojipe.  A 

serpente de escamas coloridas emerge da fonte de Oxum, localizada no topo da cadeia de 

morros de São Félix pertencente ao antigo Engenho da Natividade e desce, sinuosamente, 

seguindo as margens do rio Capivari até chegar às portas de um terreiro com uma frondosa 

árvore sagrada que fura o telhado do barracão, o assento de Obaluaiê.

 

O Terreiro do Capivari, também chamado de Terreiro do Pé de Cajá (ver Fig.177), foi fundado 

na segunda metade do século XIX por Anacleto Urbano da Natividade Tosta28, que foi um 

escravo do Engenho da Natividade do Capivari de propriedade da família Tosta. O Engenho 

recebeu essa nomenclatura com Joana Maria da Natividade Tosta filha de Manoel Pereira 

Tosta e Joana Maria da Natividade. 

Segundo  o  historiador  cachoeirano  Luiz  Cláudio  Dias  do  Nascimento  e  a antropóloga 

americana Fayetty Wimberly havia no Engenho da Natividade uma capela com uma imagem 

de Nossa Senhora da Natividade, santa de devoção de Joana Maria da Natividade Tosta29, em 

que todos os anos se realizavam festas celebradas tanto pelos escravos quanto pela família 

aristocrata. 

28 Segunda a antropóloga americana Fayetty Wimberly, a partir de inventários da família Tosta de 1856, que 
Anacleto  Urbano  foi  um africano  escravo  do  engenho  da  Natividade,  desenvolvendo  as  atividades  de 
fornalheiro e trabalhador da lavoura do Engenho, sofrendo deveras de ‘’cansaço’’ (efisema pulmonar), tendo 
nessa época mais de 40 anos de idade. 

29  Segundo  o  historiador  cachoeirano  Luiz  Cláudio  Dias  do  Nascimento  a  família  Tosta  ocupou  cargos 
importantes  na  administração  pública  do  Império,  tivemos:  Francisco  Vieira  Tosta,  barão  de  Nagé,  que 
ocupou os  cargos de Comandante Superior  da Guarda Nacional,  presidente da Câmara de Cachoeira,  e, 
Comendador da Ordem da Rosa e de Cristo; Manoel Vieira Tosta, barão de Muritiba, ocupou o cargo de 
senador do império. Ambos foram membros do Partido Conservador e defensores da Escravidão.   
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O Terreiro do Capivari é o primeiro da nação Nagô-Vodum, localizado no município de São 

Félix na margem esquerda da estrada que liga essa cidade ao município de Maragojipe, a uma 

distância de 6,5 km do centro de São Félix, e construído ao longo da margem do rio Capivari, 

daí seu nome Terreiro do Capivari (ver Fig. 178 e 180), foi fundado, segundo a historia oral 

do povo-de-santo do Recôncavo Baiano em 1860. 

Seu surgimento está ligado à epidemia de cólera morbus que se abateu sobre o Recôncavo 

Baiano nesse período, e que matou milhares de pessoas, dezenas de escravos nos engenhos da 

região,  incluindo  os  engenhos  da  família  Tosta:  Natividade  (Capivari),  Santo  Antônio, 

Subauma, Colônia,  Sinunga,  Mutum, esses na margem do Paraguaçu,  e Ponte e Ponta no 

Iguape.  O impacto na produção açucareira  e fumageira do Recôncavo foi  enorme, com a 

redução do braço escravo.

Fig. 177: Terreiro Capivari (Pé de Cajá), São Félix, Bahia.
 Data: 2009
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Fig. 179: Terreiro Capivari (Pé de Cajá), São Félix, Bahia.
 Data: 2009

Fig. 178: Terreiro Capivari, São Félix, Bahia. Data: 2011.
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Nesse momento de infortúnio e desventura coletiva emerge a figura de Anacleto Urbano da 

Natividade Tosta, o curandeiro do Engenho da Natividade, cuja fama se alastrou por todo o 

Recôncavo Baiano. 

Muitos  escravos  e  senhores  tiveram que  recorrer  às  práticas  medicinais  e  terapêuticas  de 

Anacleto,  que  frequentemente  andava  pelos  Engenhos  da  região  curando  os  escravos. 

Todavia, foi depois da epidemia que seu nome de curador se alastrou por toda a região. E, a 

partir daí, ocorreu à consolidação do Terreiro do Capivari, que funcionava até então de forma 

precária. Depois da epidemia, inúmeras pessoas todos os anos passaram a ir ao terreiro, na 

ocasião da festa de São Roque no Engenho da Natividade e da festa de Obaluaiê no mês de 

julho. Segundo Luiz Cláudio Dias do Nascimento o terreiro surgiu como uma contrapartida 

aos  serviços  prestados  por  Anacleto,  tendo  o  ‘’médico’’  dos  desvalidos  conseguido 

autorização dos  Tostas  para  a  construção  do terreiro  e  para realização de suas  atividades 

religiosas, em uma sociedade diferenciado, egbé, no seio da sociedade escravocrata:

Baseado em depoimento de seus descendentes, o candomblé do Cajá surgiu 
inicialmente como uma casa de oração construída em uma pequena casa com 
paredes  de barro,  coberta  de  palha e depois  sapé.  Nesse  precário  templo 
destacava-se apenas a cajazeira de Irôco, a mesma que ainda vemos brotando 
de dentro do terreiro. (NASCIMENTO, 2007, p. 98).   

Fig. 180: Rio Capivari no Terreiro Capivari (Pé de Cajá), São Félix, 
Bahia. Data: 2009
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Todavia, essa aparente benevolência não constituía apenas gratidão aos serviços de curandeiro 

prestados por Anacleto à família Tosta, mas sim, fazia parte de três estratégias correntes de 

dominação e manutenção do regime escravocrata em voga na época: a criação e conservação 

da  família  escrava,  mesmo  durante  as  negociações  com  vendas  de  escravos  evitando 

desagregar  a  família,  mantendo-os,  sempre  que  possível,  próximos,  evitando  fugas  nas 

senzalas;  ‘’afrouxamento’’  do  rigor  católico,  com  a  liberação,  negociação,  tolerância  e 

permissão para com as práticas culturais e religiosas africanas reduzindo as tensões sociais e 

evitando  insurreições  nas  senzalas;  e,  a  ‘’liberação’’  e  conservação  dos  ‘’feiticeiros’’, 

‘’curadores’’, onde eram dados certos subsídios e infra-estruturas para o desenvolvimento de 

suas atividades terapêuticas evitando o prejuízo com a perda da ‘’mercadoria’’ escrava, de 

‘’peças’’ durante  as epidemias,  doenças  corriqueiras  ou doenças comuns que assolavam a 

população  escrava  do  Recôncavo  Baiano  em  função  de  suas  atividades  profissionais, 

ocupações e condições de alimentação30. 

O terreiro da Cajá teve pleno funcionamento até o falecimento de sua última líder religiosa, 

Mãe  Lourdes  da  Conceição  Souza31,  chamada  comumente  de  Mãe China  (ver  Fig.  181), 

bisneta de Anacleto Urbano da Natividade Tosta. Depois da morte de Mãe China o terreiro, o 

mais antigo da nação Nagô-Vodum do Recôncavo Baiano, encontra-se fechado para as festas 

periódicas do calendário da casa, e definhando, com a família-de-santo desagregada.

A partir do ano passado Pai Nino, que reside em Muritiba e era filho-de-santo de Mãe China, 

começou um processo de restauração do Candomblé, retomando paulatinamente as obrigações 

aos Orixá, principalmente, Obaluaiê, e vêem reestruturando a egbé.  

30  Quanto as doenças ocupacionais que assolaram a população escrava de Cachoeira e São Félix ver  Nagô:  
Nação de Ancestrais  Itinerantes,  de Vilson Caetano  de Sousa Junior.  Nesse trabalho,  o  autor,  apresenta 
diversas  tabelas  com  o  levantamento  minucioso  dos  enfermidades  e  doenças  ocupacionais  oriundas  do 
trabalho escravo que assolaram a população escrava de Cachoeira e São Félix.

31 O terreiro do Capivari, Pé da Cajá, teve as lideranças:  Anacleto Urbano da Natividade Tosta; depois, assumiu 
sua filha Maria Felizarda, chamada Tia Dú; em seguida, assumiu o templo Mãe Úrsula; por conseguinte, veio 
Mãe Madalena da Conceição; depois, Mãe Lourdes da Conceição Souza, também chamada de Mãe China, e, 
atualmente, Pai Nino.
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O Terreiro  do  Capivari,  da  Cajá,  após  inúmeras  transformações,  apresenta,  atualmente,  a 

seguinte configuração espacial, recorte atual do seu fluxo: dois assentos de Exu da Porteira, 

um em cada lado da porta de entrada do templo; dois corpos arquitetônicos perpendiculares 

entre si, e que formam um pátio com a presença de assentos de Cablocos em árvores sagradas 

na entrada do terreiro. No primeiro corpo temos um quarto de Exu e três quartos de visitas 

(ver Fig. 182 e 184). 

Fig. 181: Mãe China do Terreiro Capivari (Pé de Cajá), São Félix, 
Bahia. Data: 2009
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Fig.183: Primeiro Corpo Arquitetônico do Terreiro Capivari 
(Pé de Cajá), São Félix, Bahia. Data: 2009

Fig.182: Terreiro Capivari: 1e 2-Exu, 3e 4-Cabloco, 5-Obaluaiê, 7-
Barracão, 8-Egum, 9-Ogum, 10-Quartos. Data: 2011.
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No segundo corpo arquitetônico termos, em sua primeira metade, espaços voltados para as 

atividades litúrgicas e moradia da mãe-de-santo como: um barracão envolto por uma varanda; 

quatro quartos de santos; um oratório católico; um assento de Obaluaiê em uma Cajazeira que 

atravessa com o seu caule a cobertura; os aposentos da líder religiosa com um quarto, sala e 

sanitário para a Ialorixá; e, um roncó (ver Fig. 185 e 186). 

A segunda metade do corpo arquitetônico apresenta os espaços voltados para as atividades 

relacionadas à reprodução da vida dos moradores do terreiro: cinco quartos para os filhos-de-

santo  da  casa  e  agregados  do  terreiro  com  dois  sanitários;  uma  cozinha  de  preparo  de 

alimentos do cotidiano e uma cozinha ritual,  com dois fogões a lenha para o preparo das 

comidas dos Orixá, Cablocos e Egum do terreiro; uma copa de grande dimensões onde a 

família se reúne para a alimentação no dia-a-dia; e, um depósito (ver Fig.185).    

Fig. 184: Assentos de Cabloco no Terreiro Capivari (Pé de Cajá), 
São Félix, Bahia. Data: 2009
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Tal como ocorre no Dendezeiro não há uma dicotomia no segundo corpo arquitetônico entre 

espaços sagrados e profanos. Não existe uma polarização, oposição, separação e segregação 

espacial entre a primeira metade da construção com atividades religiosas do candomblé, e a 

segunda metade com atividades relacionadas a reprodução da vida, ao fluxo da existência 

material. 

Fig. 186: Segundo Corpo Arquitetônico do Terreiro Capivari 
(Pé de Cajá), São Félix, Bahia. Data: 2009

Fig.185: Barracão: 1-Varanda, 2-Obaluaiê, 3-Barracão, 4-Quarto dos Orixá, 5-
Obaluaiê, 6-Altar Católico, 7-Sala de Mãe China, 8-Quarto de Mãe China, 9-
Roncó, 10-Quarto dos Orixá, 11-Sanitário, 12-Quarto dos Orixá, 13-Sanitário, 

14-Quarto de Hospedes, 15-Copa, 16-Sala, 17-Cozinha, 18-Cozinha Ritual, 19-
Deposito, 20-Sanitário. Data: 2011.
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Porque no Candomblé, como já foi dito anteriormente, não há a dicotomia entre espaços e 

tempos  sagrados  com  os  espaços  e  tempos  profanos,  a  vida  cotidiana  é  sacralizada,  as 

venturas e desventuras, as fortunas e infortúnios do dia-a-dia desvelam o sagrado. Esse corpo 

arquitetônico incorpora e espacializa essas relações. 

Vê-se, por exemplo, na primeira parte do corpo arquitetônico onde há uma predominância de 

espaços sagrados, em volta do barracão, à existência dos aposentas da mãe-de-santo, espaços 

voltados para as atividades materiais da existência: sala, sanitário e quarto da mãe-de-santo, 

tendo a frente o barracão, e em cada lado quartos de Orixá seguidos de um oratório católico. 

E, ao mesmo tempo, na outra metade do corpo arquitetônico onde há um domínio de espaços 

profanos  a existência  da maior  cozinha ritual,  sagrada,  dentre  os  terreiros  do Recôncavo, 

possuindo dois fogões a lenha e uma mesa de grandes proporções para a feitura das comidas 

sagradas, envolta de sanitários e quartos de filhos-de-santos. Como se vê o sagrado habita no 

profano, e o profano mora no sagrado, e ambos, fundem-se no espaço do terreiro. 

Uma  relação  espacial  constitui  a  heterogeneidade  multitemporal  no  terreiro  do  Capivari 

evidenciando  seu  enlace  arquitetônico,  seu  aspecto  híbrido:  o  espaço  do  barracão. A 

hibridação no barracão do Terreiro do Capivari possibilitou num espaço reduzido um enlace 

arquitetônico, onde os santos católicos, os Orixá e Cablocos possuem cada um o seu lugar no 

ambiente do barracão. 

Diferentemente do enlace arquitetônico do Terreiro Ogodô Dey (de fora pra dentro), e do 

Terreiro Dendezeiro (de dentro pra  fora),  que ocorreram em todo o espaço do terreiro,  o 

enlace arquitetônico acontece no Terreiro Capivari circunscrito ao barracão.  

O  barracão  é  uma  hibridação  espaço-temporal  constituída  em  uma  heterogeneidade  de 

elementos simbólicos afro-brasileiros, católicos e indígenas em três relações: Árvore Sagrada 

(Obaluaiê), e o Oratório Católico; Imagens de Santos Católicos e Atabaques; e, a sequência 

Oratório Católico, Boiadeiro, e Quarto dos Orixá. Relações que edificam um lugar próprio. 
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O primeiro enlace arquitetônico se estabelece entre a árvore sagrada (Obaluaiê), e o oratório 

católico, assim como o conjunto de elementos simbólicos que os acompanham. Ao entrar no 

barracão percebemos um eixo transversal, no meio do salão de festas, que demarca de forma 

clara a separação dos cultos: do lado esquerdo temos uma Cajazeira centenária, o assento de 

Obaluaiê, que é a mesma da época de Anacleto, a partir do qual surgi o terreiro e se organiza o 

culto, e, também, as estrelas de cinco pontas no chão; e, do lado direito um nicho, um oratório 

católico, que ressignifica e atualiza a ''casa de oração'', dedicada a São Roque, que existia no 

terreiro na época da fundação (ver Fig.187). A árvore sagrada de Obaluaiê e o oratório de São 

Roque são as permanências do culto afro-brasileiro e católico presentes desde a origem do 

templo, evidenciando a combinação de elementos culturais distintos no espaço do templo.  

Do lado esquerdo do barracão há o espaço afro-brasileiro simbolizado por uma árvore sagrada 

que é um assento de Orixá, Obaluaiê, que atravessa o telhado com um caule robusto (ver 

Fig.188 a 190).  O barracão foi  construído abraçando e envolvendo a  árvore sagrada,  que 

possui uma grande copa que se desenvolve sobre o telhado, tornando-se o próprio ''telhado 

sagrado do terreiro'', um telhado feito de folhas sagradas, que se renova e transforma-se de 

forma continua.  Isso ocorre, como já foi  tratado em outra oportunidade ao abordar outros 

terreiros da região, porque as árvores sagradas foram os elementos de organização do culto, 

estruturação da  egbé, e surgimento do templo. A árvore sagrada de Obaluaiê é o elemento 

geratriz dessa arquitetura. A partir dela que nasceu o terreiro Capivari, comumente chamado 

pelo povo-de-santo da região de Terreiro da Cajá, uma clara alusão a cajazeira de Obaluaiê.

Fig.187: Eixos Barracão: A-Eixo Longitudinal, B-Eixo Transversal. 
Azul espaço afro-brasileiro, Vermelho espaço Católico.Data: 2011.
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Fig. 188: Assento de Obaluaiê na Cajazeira que atravessa o telhado do 
Terreiro do Capivari, São Félix, Bahia. Data: 2009

Fig. 189: Assento de Obaluaiê na Cajazeira que atravessa o telhado 
do Terreiro do Capivari, São Félix, Bahia. Data: 2009
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No espaço do barracão, em seu piso, e em volta da árvore sagrada de Obaluaiê e dispostas em 

cada quina do barracão,  há três  estrelas de cinco pontas (ver Fig.  187 e 191),  Estrela de 

Salomão, que é o elemento simbólico pertencente e presente em todos os terreiros da nação 

Nagô-Vodum  de  Cachoeira  e  São  Félix,  próprio  do  ‘’povo-das-estrelas’’.  As  estrelas 

demarcam  a  presença  afro-brasileira  no  espaço  porque,  segundo  Pai  Nino,  cada  uma 

corresponde a uma divindade importante da casa, pertencem a Iemanjá, Obaluaiê e Ogum, 

formando  com  a  cajazeira  sagrada  uma  quadratura  afro-brasileira  na  espacialidade  do 

barracão (ver Fig. 187). 

Fig. 190: Assento de Obaluaiê na Cajazeira que atravessa o telhado 
do Terreiro do Capivari, São Félix, Bahia. Data: 2009
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A festas dos deuses, o Xirê, na época de Mãe China, segundo Pai Nino, aconteciam em voltas 

dessas estrelas e da árvore sagrada, elas imprimiam o ritmo e os trajetos, hoje, infelizmente, 

sem a  realização  das  festas,  sem o  Xirê  dos  Orixá,  a  arquitetura  encontra-se  lacunar,  a 

arquitetura torna-se vazia, sem vida, permanece enquanto espaço a espera da festa.     

Na  base  da  árvore  sagrada  existe  um  pepelê  (altar) circular,  com  diversos  elementos 

simbólicos  afro-brasileiros:  Otás (pedras sagradas  de assentos  de divindades),  em potes  e 

pratos; quartinha de Exu; jarros de barro; uma imagem latinizada de Iemanjá tendo a frente 

um pequeno buraco feito  no  pepelê  incrustrada de búzios  e  conchas,  contendo elementos 

simbólicos  de  Iemanjá  como  água,  conchas,  caramujos,  peixes  pequenos,  ostras,  pedras 

marinhas, e jóias. 

O  pepelê  possui ao fundo, também, uma imagem do Cabloco Boiadeiro, o boiadeiro afro-

brasileiro, imerso no sistema de crenças e práticas do Candomblé (ver Fig. 192 a 194). Esse 

conjunto  de  elementos  simbólicos  demarca  transversalmente  o  espaço  afro-brasileiro  no 

barracão. 

Fig. 191: Estrela de Salomão no piso do Terreiro do Capivari, São 
Félix, Bahia. Data: 2009
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Fig. 192: Otás dos Orixás no pepelê de Obaluaiê no Terreiro do 
Capivari, São Félix, Bahia. Data: 2009

Fig. 193: Cabloco Boiadeiro no pepelê de Obaluaiê no Terreiro do 
Capivari, São Félix, Bahia. Data: 2009
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No lado direito do barracão existe um nicho, em profundidade, em forma de arco pleno que 

constituiu o altar católico. Esse espaço está todo pintado em azul claro, diferenciando-se do 

espaço do barracão todo caiada de branco (ver Fig. 195). Estabelece-se através da cor uma 

separação  espaço-temporal  do  espaço  afro-brasileiro.  Nesse  altar,  localizado  no  meio  da 

parede  do  barracão,  estão  dispostos  inúmeros  imagens  em esculturas  de  santos  e  santas 

católicas, emoldurados por dois jarros com flores artificiais: São Pedro, Santa Bárbara, Nossa 

Senhora da Conceição, São João, São José, e, principalmente, ao centro, uma imagem de São 

Roque, coroado com uma imagem de Jesus Cristo crucificado (ver Fig. 196 e 197). 

Fig. 194: Elementos Simbólicos de Iemanjá no pepelê de Obaluaiê 
no Terreiro do Capivari, São Félix, Bahia. Data: 2009

Fig. 195: Oratório Católico a direita do barracão no Terreiro do 
Capivari, São Félix, Bahia. Data: 2009
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Após a epidemia de cólera no século XIX, São Roque tornou-se o padroeiro do Engenho da 

Natividade, sendo reverenciado e cultuado com festas na capela da Natividade todos os anos 

no mês de julho. E, continua a ter sua presença e reverência no oratório católico do barracão 

do Capivari. O terreiro não realiza festas públicas com Xirê de Orixá porque sua família-de-

santo encontra-se muito reduzida e limitada aos parentes de Pai Nino. 

Fig. 196: Oratório Católico a direita do barracão no Terreiro do 
Capivari, São Félix, Bahia. Data: 2009

Fig. 197: Imagem de São Roque no Oratório Católico do barracão no 
Terreiro do Capivari, São Félix, Bahia. Data: 2009
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Atualmente, realizam-se apenas as obrigações para os Orixá. Com Pai Nino recentemente à 

frente da casa foi  retomada a partir  de 2010, uma das principais obrigações do templo,  a 

obrigação de Obaluaiê, realizada na primeira semana de agosto. Essa obrigação, segundo Pai 

Nino, começa pela manhã com a colocação de velas nos castiçais do altar católico, mas aos 

contrário do que acontece nas capelas do Ogodô Dey e do Dendezeiro não se colocam flores 

naturais e nem realizam-se orações católicas, até mesmo à São Roque, o homenageado. Essas 

práticas  ocorriam  na  época  de  Mãe  China,  limitando-se,  atualmente,  apenas  ao  ato  de 

ascender às velas para o santo. 

Ainda pela manhã é realizada a limpeza do pepelê da árvore sagrada do barracão do qual 

nasce a cajazeira de Obaluaiê, no qual será posto, mais tarde, o assento de Obaluaiê do peji 

(quarto pequeno), todo coberto com suas palhas e seu Ojá colorido. Ainda pela manhã são 

feitos os sacrifícios dos animais no assento de Obaluaiê, no seu peji, o quarto que dá para o 

espaço do barracão, e no final da tarde são arriadas as suas comidas sagradas, permeados com 

os cânticos sagrados à divindade. 

Mesmo não ocorrendo as festas dos Orixá, o Xirê, e nem os cultos católicos em sua plenitude 

como nos demais terreiros da região, a obrigação de Obaluaiê estabelece a hibridação espaço-

temporal no eixo transversal do templo. Do lado esquerdo temos o espaço e a temporalidade 

afro-brasileira com Obaluaiê, o pepelê, o assento de Obaluaiê e sua respectiva obrigação, do 

lado direito o altar católico iluminado com as velas em louvor a São Roque. 

 

O segundo enlace arquitetônico se estabelece no outro sentido, no eixo longitudinal, onde se 

têm a relação entre:  Imagens de Santos Católicos e Imagens Afro-brasileiras. Na parede de 

entrada do barracão estão distribuídos quadros com pinturas contendo as imagens de Jesus 

Cristo, Santa Bárbara, e São Lázaro demarcando, no sentido longitudinal, o espaço Católico 

do  barracão.  Já  na  parede  do  fundo,  há  pintadas  na  parede,  segundo  Pai  Nino:  um sol, 

simbolizando Obaluaiê (o dono do Sol); e, uma estrela de cinco pontas (Estrela de Salomão), 

simbolizando, ainda, Iemanjá. Esses elementos simbólicos demarcam, no sentido longitudinal, 

o espaço afro-brasileiro no barracão (ver Fig. 198 e 199).
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Ao contrário do Dendezeiro em que cada eixo corresponde a uma espacialidade específica 

onde o eixo transversal é o espaço católico, e o eixo longitudinal é o espaço afro-brasileiro, 

decompostos em uma espacialidade circular  durante  a  festa  dos Cablocos,  no Terreiro do 

Capivari percebemos que cada eixo opera sua própria hibridação espaço-temporal. 

Fig. 198: Imagem de Jesus Cristo, Santa Bárbara e São Lázaro no 
barracão no Terreiro do Capivari, São Félix, Bahia. Data: 2009

Fig. 199: Atabaques, Estrela de Salomão (Iemanjá), Sol (Obaluaiê) do 
barracão no Terreiro do Capivari, São Félix, Bahia. Data: 2009
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No Capivari não há um eixo exclusivamente católico e outro específico afro-brasileiro, mas 

seus dois eixos, tanto o longitudinal quanto o transversal são ao mesmo tempo afro-brasileiro 

e católico, onde cada um ocupa uma extremidade, um limite. 

Limite simbólico que edifica o barracão, a hibridação espaço-temporal acontece nos próprios 

eixos. Os deuses africanos e os santos católicos dividem, compartilham e tencionam o mesmo 

eixo. 

O terceiro enlace arquitetônico do terreiro do Capivari acontece em uma hibridação espacial, 

ao longo da parede do lado direito do barracão, constituída nas relações estabelecidas entre o 

Oratório Católico, Boiadeiro, e Quarto do Orixá (ver Fig. 200 e 201). 

Fig. 200: Oratório Católico, Cabloco Boiadeiro (chapéu de coro e 
bandeira da Bahia), no Terreiro do Capivari, São Félix, Bahia.

 Data: 2009
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Essa hibridação espacial de elementos culturais distintos personifica a busca da fortuna e da 

ventura na comunidade terreiro no que tange os assuntos relacionados à saúde, a luta contra as 

mazelas, as doenças, e as temperanças. Temos, portanto, no espaço do barracão, a imagem de 

São  Roque,  o  santo  católico  protetor  contra  as  pestes,  epidemias,  doenças  contagiosas, 

padroeiros dos inválidos, tendo ao lado, a presença do Cabloco Boiadeiro, o sertanejo afro-

brasileiro simbolizado com seu chapéu de couro sobre a bandeira da Bahia pintada na parede 

(símbolo dos cablocos), entidade que atende mais rápido o chamado dos filhos-de-santo, na 

esfera da emergência do dia-a-dia, do cotidiano em busca de melhoras na saúde e na solução 

de  enfermidades,  e,  ao  lado  deste,  o  quarto  do  Orixá  Obaluaiê,  protegido  pelo  Mariô, 

divindade africana,  que traz e  leva as  doenças,  as  pestes  e  epidemias,  senhor  da  varíola, 

conhecedor das curas e das enfermidades, médico dos pobres e esperança dos desvalidos. 

Os três, cada um ao seu modo, e cada um em seu lugar, em um enlace arquitetônico linear, 

compõem  na  espacialidade  do  terreiro,  uma  hibridação  espacial  da  fortuna,  aquilo  que 

originou o terreiro e que lhe deu fama e respeito por todo o Recôncavo Baiano: a casa da cura, 

hospital  dos  desvalidos,  templo da esperança.  O feito  de  Anacleto  Urbano da Natividade 

ecoou por um século e meio, e se faz presente na arquitetura. 

Fig. 201: Oratório Católico, Cabloco Boiadeiro (chapéu de coro e 
bandeira da Bahia), e quarto de Obaluaiê (Mariô), no Terreiro do 

Capivari, São Félix, Bahia. Data: 2009
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Enquanto no Ogodô Dey o enlace arquitetônico ocorre de fora pra dentro, projetando-se para 

dentro, no Dendezeiro acontece de dentro pra fora, projetando-se para fora, no terreiro do 

Capivari Bessém opera um enlace arquitetônico circunscrito ao espaço do barracão, um lugar 

que  opera  uma  hibridação  de  espaços  católicos  e  afro-brasileiros  nos  próprios  eixos. 

Entretanto, ao contrário dos demais terreiros em que os eixos decompõem-se e os espaços 

transformam-se em círculos durante  a temporalidade das  festas  de uma divindade (Orixá, 

Vodum,  Inquice),  e/ou  entidade  (Cablocos,  Marujos,  Boiadeiros,  etc...),  em  virtude  da 

inexistência das festas de Orixá e Cablocos o enlace temporal não pode ser feito, a arquitetura 

encontra-se lacunar e, portanto, limitada a existir apenas no enlace espacial nos eixos. 

Lacuna  criada  não  por  falta  de  uma  parede,  pinturas,  trechos  da  construção  ou  falta  de 

telhado, mais sim pela falta da festa, pela falta da imanência da vida, da existência, da festa 

dos deuses do Orum em meio aos mortais do Aiê, que com seus corpos em transe na dança 

circular no ritmo do Quebrado constrói espaços e edificam arquiteturas. 

No Capivari - Pé da Cajá -, os processos de subjetivação de sua comunidade terreiro, a relação 

de si consigo, ''o lado de dentro'', provenientes de seus saberes e poderes (os estratos de saber 

e  diagramas  de  poder),  o  ''lado  de  fora'',  constroem  o  lugar  do  enlace  arquitetônico 

circunscrito  ao  barracão  que  opera  uma  hibridação  espaço-temporal  de  culturas  distintas 

inseridos no sistema religioso do Candomblé de Cachoeira e São Félix. 

Bessém leva-nos, sinuosamente, mais uma vez de volta a Cachoeira, para a localidade da 

Terra Vermelha, para um terreiro cheio de estrelas que aparece nos mais diversos espaços, o 

terreiro Lobanekum.
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2.5 – LOBANEKUM.

Bessém surgi entre os morros do alto da Terra Vermelha, localidade rural de Cachoeira. A 

serpente de escamas coloridas nos guia rastejando lentamente pelos caminhos e ladeiras de 

barro da Terra Vermelha, até que em um instante ela pára em frente a uma casa azul com 

inúmeros desenhos em alto relevo em sua platibanda, e nos apresenta o Terreiro Lobanekum. 

O Terreiro Lobanekum (ver Fig. 202) é da nação Nagô-Vodum, e foi fundado por Miguel 

Ângelo Barreto, chamado pelo povo-de-santo da região de Miguel Pequeno filho de Iemanjá 

Sabá  e  Ogum Lebó,  em 1914,  em um pequeno sítio  no  início  da  Terra  Vermelha,  numa 

pequena  casa  feita  de  taipa  e  palha.  Mudou-se  posteriormente,  por  causa  das  pequenas 

dimensões  do  sítio  e  das  dificuldades  de  arrendamento  do  terreno  onde  se  encontra. 

Atualmente o Lobanekum faz fronteira com o terreiro Viva Deus (ver Fig. 203), com o qual 

teve diversas disputas pelos limites de sua roça, notadamente, pela posse da pedra de Oxóssi 

que delimitava a fronteira entre ambos. O Lobanekum têm como dono da cumeeira Iemanjá e 

regente  Obaluaiê  Corrumbá.  A atual  líder  religiosa  é  a  Ialorixá  Maria  Lúcia  Barreto  dos 

Santos32 (ver Fig. 204), filha de Oxum com Oxaguiã33. Mãe Lúcia nascida e criada na tradição 

Nagô-Vodum, foi feita, mais tarde, na nação Ketu, tendo um terreiro dessa nação na Rua da 

Feira, próximo ao terreiro Ilê Axé Itaylê de Mãe Filhinha, no qual ela ocupa o cargo de mãe 

pequena. 

32 A lideranças  do Terreiro do Lobanekum foram: Miguel  Ângelo Barreto,  Maria da Natividade,  Jerônimo 
Pereira da Conceição, Isabela Brijida da Conceição e, atualmente, Maria Lúcia Barreto dos Santos, neta de 
Miguel Barreto. 

33 Maria Lúcia Barreto dos Santos, Mãe Lúcia, como é comumente chamada, é uma mulher forte, observadora, 
discreta, direta e de poucas palavras, como manda a tradição do Nagô, todavia, bem humorada e zelosa com 
as coisas dos Orixá. Atualmente luta para manter o centenário terreiro do Lobanekum em funcionamento, 
porque todos os antigos filhos-de-santo e ogãs da casa já faleceram, restando a ela a dura tarefa de recompor 
a família-de-santo da casa, conservando, dessa maneira a memória e a tradição do terreiro. Mãe Lúcia, têm 
61 anos de idade. Nasceu em Cachoeira em 1949, dentro do terreiro do Lobanekum, na casa de taipa de seu 
pai localizada, então, depois do assento de Obaluaiê. Maria Lúcia é neta do fundador do Lobanekum, Pai 
Miguel Ângelo Barreto, chamado de Miguel Pequeno. Foi feita aos 14 anos de idade, na tradição do Nagô-
Vodum pelo então Babalorixá do templo Pai Jerônimo Pereira da Conceição filho de Iemanjá com Ogum. 
Jerônimo trabalhava na fábrica de charutos da Suerdick e possuía um terreiro de Cabloco na localidade de 
Cansanção em Cachoeira, que hoje em dia encontra-se fechado. Foi casado com Isabela Brijida da Conceição 
que assumiu a casa após a sua morte.  Mãe Lúcia começou sua labuta ainda jovem, ainda na adolescência, 
indo trabalhar,  por intermédio de seu pai-de-santo,  nos armazém da fábrica de charutos da Suerdick, em 
seguida foi trabalhar como doméstica em  ‘’casa de família’’, depois no bar e restaurante Gruta Azul, foi 
também representante de produtos de beleza da AVON. Depois trabalhou na prefeitura de Cachoeira, e em 
seguida na Bahiatursa, onde sofreu um acidente no braço que a impossibilitou de continuar trabalhando, 
encontra-se aposentada por invalidez. Atualmente dedica-se exclusivamente aos Orixá. 
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Mãe Lúcia conserva o Lobanekum com a ajuda dos filhos-de-santo do seu terreiro, embora 

pertencentes à nação Ketu, as festas e obrigações no Lobanekum seguem a tradição do Nagô-

Vodum, com rigor devido como nos relata Mãe Lúcia:

É a Isabela Brijida da Conceição, fez agora dois ano em março, fevereiro, 
que ele morreu, aí quando ela assumiu a casa eu fiquei sendo a segunda 
pessoa dela, a mãe pequena né, aí agora ela faleceu, e eu assumi o Ogã que 
ela tinha confirmado, ela morreu em fevereiro, em junho ele morreu era o 
último que tinha confirmado foi ela memo que confirmou, agora só têm os 
meu, porque eu tenho uma casa em Cachoeira né, agora eu tô aqui e ele vêm 
me ajudar o meu povo, e têm aí meu filho também que já tá no caminho, já 
têm o título de Babá também, Babalofain, ele como foi iniciado no Ketu 
memo de qualquer forma a casa lé é dele, ne, rs, rs, rs..., eu fui iniciada no 
nagô me perfilei no Ketu, mas sou nascida e criada no Nagô [...] É, eu acho 
muito cada qual no seu, na minha casa lá embaixo eu toco Ketu, mas aqui 
eu toco Nagô da casa, não muda não, nem trouxe daqui pra lá, de lá pra cá e 
nem levo daqui  pra lá,  deixo cada qual  no seu,  apesar dos pesar né que 
sempre têm uma coisa que parece com outra né,  mas cada qual  no seu. 
(Informação verbal).34

34  Entrevista realizada com  Maria Lucia Barreto Santos, Mãe Lucia, em 13/05/2009, no Lobanekum, Terra 
Vermelha, no Município de Cachoeira.

Fig. 202: Terreiro Lobanekum, Terra Vermelha, Cachoeira, Bahia.
 Data: 2011
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O Lobanekum embora funcionasse na Terra Vermelha possuía um apoio na sede da associação 

Reunião Recrativa União Pedro, fundada nos anos de 1930 por Miguel Pequeno. A associação 

além  de  cuidar  das  atividades  festivas  e  cotidianas  do  Lobanekum  desenvolvia, 

principalmente,  um  trabalho  de  proteção  à  perseguição  policial  aos  outros  terreiros  de 

Candomblé da região,  tornando-se a primeira associação dos terreiros de Cachoeira e São 

Félix, anterior inclusive a Liga dos Cultos Afro-brasileiros e, também, da Federação Nacional 

dos Cultos Afro-brasileiros. A sede da associação funcionava numa casa na Rua Direta da 

Matriz, em frente à Igreja Matriz de Cachoeira, cuja proprietária era membro da associação e 

ocupava o cargo de escrivã. A associação mudou mais tarde para a casa de Albertino, filho-de-

Fig. 204: Mãe Maria Lucia do Terreiro Lobanekum, Cachoeira, Bahia. 
Data: 2011.

Fig. 203: Terreiro Lobanekum, Terra Vermelha, Cachoeira, Bahia.
Data: 2011.
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santo do Lobanekum, próximo à igreja de Nossa Senhora da Conceição, no Caquende, como 

nos relata Mãe Maria Lúcia:

Muito antes, se Lira foi a primeira filha-de-santo daqui, é eu até sabia mas 
agora não sei, só olhando no estatuto, agora não sei, mas têm mais de 100 
anos, com certeza, têm um estatutozinho que era de quando meu avô fez a 
sede do candomblé na Cachoeira que o candomblé era muito perseguido pela 
polícia  né,  então  ele  pediu,  escreveu  pra  Brasília  e  pediu  aos  filho  a, 
a..Getúlio Vargas, atendeu um pedido dele, ele deu uma carta, e com essa 
carta  ele  tirou  autorização  de  abrir  uma  sede  do  candomblé  então  era 
associação Reunião Recreativa União Pedro, era o nome da associação. Era 
defronte, defronte a igreja da Matriz, depois daquele sobrado ali mas não era 
realmente da sede entende? A dona da casa passou a ser  um membro da 
sociedade e era a escrivã e passou a frente da casa, tinha um colégio, e tinha 
o  escritório  onde  fazia  tudo  lá,  depois  que  meu  avô  morreu,  aí  ficou 
Jeronimo ele era uma pessoa leiga então passou pra o presidente, um outro 
presidente  que  era  Augusto  Costa,  não  sei,  Augusto  era  vereador,  você 
lembra? Você conheceu aí o Caquende, têm uns filho que é taxeiro, sei se é 
Tosca o nome dele, sei lá, sei que ele era filho-de-santo daqui também, mas 
ele era uma pessoa velha aí ficou com ele com um outro pai-de-santo que 
tinha aí o seu finado Albertino, aí era dejunto da igreja da Nossa Senhora da 
Conceição do Caquende e daí Augusto morreu acabaram com tudo aí, agora 
eu tenho um estatutozinho,  que todos os  membro da associação tinha na 
época. (informação verbal).35

Segundo informações de Mãe Maria Lúcia, Miguel Pequeno além de ser pai-de-santo, guia 

espiritual  do  Lobanekum,  líder  da  primeira  organização  e  associação  de  Candomblé  do 

Recôncavo Baiano, a Reunião Recrativa União Pedro, era também, membro da Maçonaria 

Cachoeirana.  Miguel Pequeno,  portanto,  era uma pessoa de fácil  trânsito  na sociedade de 

Cachoeira e São Félix, circulava em vários estratos sociais, universos e organizações, bem 

relacionado, pertencia ao ''partido alto'', uma pessoa do ''mundo''. O terreiro de taipa passou 

em 1954, por uma grande reforma, tendo Miguel Pequeno à frente, quando os filhos-de-santo 

em mutirão passaram a ir ao templo todo fim de semana para ampliar  e reformar a casa, 

notadamente,  os  quartos  de  hospedes  e  o  barracão  que  recebeu  uma  nova  fachada  com 

platibanda toda moldada com símbolos religiosos e uma inscrição com a data da reforma (ver 

Fig. 205 e 206). Foi substituindo, paulatinamente, a taipa pelo adobe. O templo atualmente é 

predominantemente feito de adobe, sendo a parte mais antiga, a velha cozinha ritual (que hoje 

é um depósito), feita de taipa, ainda do tempo da fundação do templo, como nos conta Mãe 

Lúcia:

35 Entrevista realizada com  Maria Lucia Barreto Santos,  Mãe Lucia,  em 13/05/2009, no Lobanekum, Terra 
Vermelha, no Município de Cachoeira.
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Esse terreiro foi fundado aí embaixo nesse outro sítio, depois desse sítio o 
que ele mudou praqui agora era de palha, era de taipa, era todo acabadinho! 
Em 1954 fez essa nova obra aí quem têm assim na fachada da casa,  foi 
quando os filhos-de-santo juntou e fez ela toda de adobo, cada domingo eles 
vinha e batia um bucado de adobo, aí batia um bucado de adobo, até quando 
deu que fez ela toda de adobo, ela todinha, foi aí que fez essa platibanda e 
botou aí 1954 [...] ele foi fundado no início do candomblé, ele fez ali, ele 
morava ali, lá embaixo, mas depois o santo disse que não aceitou, aí ele veio 
fazer  aqui,  em 1954 ele  já  tinha  centenário de  filho-de-santo [...]  Só foi 
porque, fez de adobo a casa, aí mudou a casa e fez a platibanda e botou em 
1954, mas a casa já existia. (informação verbal).36

36 Entrevista realizada com  Maria Lucia Barreto Santos,  Mãe Lucia,  em 13/05/2009, no Lobanekum, Terra 
Vermelha, no Município de Cachoeira.

Fig. 205: Fachada do Lobanekum em adobe de 1954, Terra Vermelha, 
Cachoeira, Bahia. Data: 2011.
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Atualmente o Lobanekum apresenta na entrada um assento de Exu, e os assentos dos Orixá 

Oxumaré,  Oxóssi,  Iansã  em  árvores  sagradas.  No  centro  do  terreiro  há  uma  construção 

comprida, um corpo arquitetônico (ver Fig. 207), contendo os espaços de estadia da mãe-de-

santo e abrigando as atividades cotidianas da esfera da reprodução da vida articulados com os 

diversos espaços sagrados,  tal  como em todos os demais  terreiros da região,  a saber:  um 

barracão (ver Fig. 208 a 211), um roncó, um quarto de Orixá onde se encontram diversos 

assentos de divindades contendo uma estrela de Salomão no piso, uma bica d´água com o 

assento de Iemanjá, e os pepelês dispõem-se em diagonais e escalonados nos encontros das 

paredes. 

Temos, ainda, um quarto da mãe-de-santo, três quartos de hóspedes, uma pequena despensa, 

uma  cozinha  para  o  preparo  da  alimentação  do  dia-a-dia,  uma  cozinha  ritual  de  grandes 

dimensões com um fogão a lenha, uma sala de estar e jantar, e, finalmente, ao fundo dois 

sanitários, um para as mulheres e o outro para os homens. 

Fig. 206: Fachada do Lobanekum em adobe no dia da reabertura do 
templo em 1954, Terra Vermelha, Cachoeira, Bahia. Data: 2009
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Fig.207: Lobanekum: 1-Iroco, 2-Oxumaré, 3-Oxóssi, 4-Iansã, 5-Ilê Exu 
e Ogum, 6-Obaluaiê, 7-Xangô, 8-Barracão, 9-Fonte João Bala,10-Fonte 
de Iemanjá, 11-Fonte de Banho, 12-Cabloco Rei do Congo, 13-Cabloco 

Canguji, 14-Cabloco Caiçara, 15-Cabloco João Bala, 16-Egum.
Data: 2011.

Fig.208: Lobanekum: 1-Passeio, 2-Barracão, 3-Altar Católico, 4-Quarto dos Orixá, 
5-Roncó, 6-Circulação, 7-Quarto de Hospedes, 8-Sala, 9-Depósito, 10-Cozinha, 

11-Cozinha Ritual, 12-Sanitário.Data: 2011.
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Fig. 209: Corpo Arquitetônico do Lobanekum, Terra Vermelha, 
Cachoeira, Bahia. Data: 2009

Fig. 210: Vista Interna da entrada do barracão do Lobanekum, Terra 
Vermelha, Cachoeira, Bahia. Data: 2009
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À direita do corpo arquitetônico existe um Ilê Exu e, ao lado dele, um assento de Ogum em 

uma  cajazeira,  envolto  pelas  ruínas  dos  alicerces  em  alvenaria  de  pedra  que  davam 

sustentação ao antigo Ilê Orixá da casa, cujo telhado era rompido pela cajazeira de Ogum. 

Nesse Ilê Orixá estavam depositados os assentos das divindades dos filhos-de-santo da casa, 

até o momento em que Pai Jerônimo assumiu a liderança religiosa do Lobanekum levando os 

assentos para um quarto dentro da casa, localizado atrás do barracão e em frente ao roncó, 

transformando-o em um quarto de Orixá, desativando o antigo templo. Atrás desses temos um 

assento de Xangô numa árvore sagrada,  ao lado o assento de Obaluaiê,  também em uma 

árvore  sagrada,  e,  por  fim,  envolvendo  todas  essas  divindades  e  descendo  o  morro,  em 

declive, uma mata sagrada. 

A esquerda do corpo arquitetônico existe, sobre um pequeno morro, uma verdadeira ‘’aldeia 

indígena’’. Na parte mais alta do terreiro, encontram-se em um platô os assentos em árvores 

sagradas de quatro cablocos: Cabloco João Bala, Cabloco Canguji, Cabloco Ogum Caiçara, e, 

do Cabloco Rei do Congo e, atrás deles, ainda mais acima temos um Ilê Egum. Atrás do corpo 

arquitetônico temos três fontes:  uma fonte  onde se retira a  água para o dia-a-dia  da casa 

chamada de fonte de beber de João Bala, uma fonte de banho e onde são arriados os ebós da 

casa, e, descendo uma ladeira em meio à mata sagrada a fonte de Iemanjá. 

Fig. 211: Cozinha Ritual do Lobanekum com fogão a lenha, Terra 
Vermelha, Cachoeira, Bahia. Data: 2009
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Desse recorte temporal da espacialidade da arquitetura do Lobanekum emergem três relações 

espaciais  que  constituem  a  heterogeneidade  multitemporal  no  terreiro,  evidenciando  os 

enlaces arquitetônicos no templo, sua hibridação espaço-temporal, relação entre: assentos de 

Cablocos e assentos de Orixá; Oratório Católico e quarto de Orixá; símbolos religiosos no 

barracão. Relações e enlaces arquitetônicos que edificam um lugar próprio.

O primeiro enlace arquitetônico no Lobanekum emerge na relação entre Assentos de Cablocos 

e Assentos de Orixá. Como já foi dito, em outra ocasião, os espaços dos Cablocos encontram-

se separados das divindades de origem africanas: Orixá, Vodum, Inquices. 

Ocupam espaços diferenciados, e relativamente distantes, o que revela a posição de cada um 

no sistema de culto afro-brasileiro: Cablocos - os índios, mais próximos, ágeis e práticos, sem 

intermediários com uma comunicação direta, conduzem e orientam os homens na esfera da 

reprodução  da  vida  no  cotidiano  aproximando-se,  portanto,  das  atribuições  de  ancestrais 

(mortos), dentro do universo dos terreiros da tradição Ketu, Ixejá, Nagô.

Mas também se divinizando como na nação Congo e Angola aproximando-se simbolicamente 

dos Inquices, ou seja, supre as demandas e carências materiais individuais das desventuras e 

infortúnios da existência; e, os  Orixá  - africanos, próximos, mais ''lentos'' na resolução das 

intempéries da vida, necessitam de intermediários desenvolvendo uma comunicação indireta 

com os homens, e orientam nas questões de destino, ou seja, suprem demandas espirituais. 

Assim  no  Lobanekum  o  corpo  arquitetônico  principal  onde  se  encontra  o  barracão  é  o 

elemento de separação, o limiar, que delimita o espaço dos Cablocos e o espaço dos Orixá, 

cada um em seu lugar,  ‘’cada qual em seu cada qual’’ dentro do terreiro (ver Fig. 212).  Do 

lado esquerdo do corpo arquitetônico estão agrupados em uma  ‘’aldeia’’ os Cablocos:  João 

Bala,  Canguji,  Caiçara,  Rei  do  Congo  (ver  Fig.  213).  E,  do  lado  direito,  do  corpo 

arquitetônico estão agrupados os assentos dos Orixá do terreiro: Exu, Iroco, Ogum, Obaluaiê, 

Xangô, Oxumaré, Oxóssi e Iansã (ver Fig. 214).
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Fig. 213: Assento do Cabloco João Bala, e ao fundo Ilê Egum, a 
esquerda do corpo arquitetônico, Lobanekum, Terra Vermelha, 

Cachoeira, Bahia. Data: 2009

Fig.212: A (Vermelho)-Espaço dos Orixá, B (Azul)-Espaço dos Cablocos.
 Data: 2011.
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Todavia, o corpo arquitetônico, com seu barracão, além de delimitar os espaços dos Cablocos 

e Orixá no terreiro, também demarca e fortalece durante as festas37 essa relação, quando  os 

‘’donos da terra’’, os índios, e os  ‘’estrangeiros’’, os deuses africanos, terão cada um a sua 

festa, o seu próprio tempo dentro do terreiro, usando o espaço do barracão em temporalidades 

distintas criando um lugar particular do Lobanekum. 

No dia 29 de junho, segundo Mãe Lúcia, realiza-se pela manhã a missa em louvor a São 

Pedro  na  Igreja  de  Nossa  Senhora  da  Conceição,  no  Caquende,  com  a  presença  da 

comunidade terreiro do Lobanekum, abrindo o ciclo de festas, depois da missa a comunidade 

terreiro retorna para o templo onde irão tomar juntos o café da manhã na sala de visita do 

templo. Ainda pela manhã é montado o lugar do Cabloco Rei do Congo, todavia diferente das 

demais cabanas das festas de cabloco dos terreiros da região, no Lobanekum não é construída 

a ''oca'' com folhas de palmeiras, por causa das dimensões reduzidas do barracão e, também, 

pela existência de bancos de alvenaria para a assistência em todo o perímetro do barracão. 

37 O calendário de festas do Lobanekum é: 29 de junho missa em louvor a São Pedro e festa do Cabloco do Rei 
do Congo que eram as entidades do fundador do terreiro, e, durante o mês de julho toca para os Orixá da casa 
e para os cablocos João Bala e Caiçara; em agosto há a festa de Obaluaiê; e, dezembro toca para Iemanjá a 
regente do terreiro e se realiza uma missa em graça de Nossa Senhora da Conceição tendo festa para os Orixá 
durante os meses de janeiro e fevereiro. 

Fig. 214: Ilê Exu e assento de Ogum, a direita do corpo 
arquitetônico, Lobanekum, Terra Vermelha, Cachoeira, Bahia.

 Data: 2009
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A demarcação do espaço do cabloco é feita com seus elementos simbólicos dispostos dentro 

do círculo do Itoto do barracão,  ou seja, nesse lugar são colocadas as folhas,  mel, frutas, 

legumes, bebidas como cachaça, vinho e jurema, etc...  A tarde é feito a obrigação para o 

Cabloco Rei do Congo, com o sacrifício de animais votivos em seu assento, e a noite acontece 

a festa para o Cabloco que dança aos som das palmas e cânticos dos presentes no espaço do 

barracão, nos espaços livres em frente ao barracão e, também, em frente aos assentos dos 

cablocos ao lado do barracão, na ''aldeia''.  Mãe Lúcia nos relata a temporalidade das festas no 

Lobanekum:

O calendário das festas da casa toda a vida foi junho, julho, agosto, aí em 
junho começava com a Missa do São Pedro, isso do tempo do fundador da 
casa, começava com a Missa de São Pedro, aí tocava o mês de julho todo, 
cada semana é de um Orixá, aí as filha-de-santo que pudesse ia fazendo as 
obrigações também, aí tinha a festa do Rei do Congo que era São Pedro, 
tinha depois Caiçara, tinha depois de Oiá, depois tinha João Bala, e nesse 
meio tinha as obrigação dos filho-de-santo, em agosto aí a festa de Obaluaiê. 
(informação verbal).38 

Durante o mês de julho realizam-se festas e obrigações para os Orixá da casa,  no último 

sábado do mês acontece a festa dos Cablocos Caiçara e João Bala, e em agosto fechando o 

ciclo das festividades acontece a festa de Obaluaiê. Portanto, temos alternados as festas de 

Cablocos e  Orixá que utilizam o mesmo espaço do barracão,  todavia,  em temporalidades 

distintas.  A festa  territorializa  divindades  africanas  e  ancestrais  indígenas  no  espaço  do 

barracão,  onde  cada  um  tem  o  seu  lugar  próprio  (assento),  e  seu  tempo,  suas  festas 

específicas.     

O segundo enlace arquitetônico acontece entre Oratório Católico e Quarto de Orixá durante a 

festa de Nossa Senhora da Conceição e da festa de Iemanjá no último domingo de dezembro 

(ver  Fig.  215).  Na época  de  Pai  Jerônimo Pereira  da  Conceição  era  realizado no  último 

domingo de dezembro uma missa na Igreja de Nossa Senhora da Conceição, no Caquende, em 

louvor a santa católica e durante a noite acontecia à festa a Iemanjá, como nos relata Mãe 

Lúcia:

38 Entrevista realizada com  Maria Lucia Barreto Santos,  Mãe Lucia,  em 13/05/2009, no Lobanekum, Terra 
Vermelha, no Município de Cachoeira.
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Em dezembro tocava pra  Iemanjá,  dezembro,  já  era  no fim de dezembro 
começava quando o meu pai-de-santo assumiu essa casa ele passou a dar 
uma missa a Iemanjá, aí ele dava todo ano no mês de dezembro, todos, o 
último domingo de dezembro era a missa de Nossa Senhora da Conceição, é, 
aí o mês de janeiro todo, todo tocava até fevereiro, terminava com a festa das 
Iabás que era sempre no aniversário dele, só mudava quando era meio de 
semana, o mês de janeiro todo tocava, aí já era por conta dele e por conta dos 
antigo, a festa grande daqui sempre foi junho e agosto. (informação verbal)39.

Esse procedimento continuou durante a liderança de Mãe Isabela Brígida da Conceição. Com 

a posse de Mãe Lúcia em 2009, foi conservada a data da festa, último domingo de dezembro, 

tal como seu pai-de-santo fazia, entretanto o louvor a Nossa Senhora da Conceição passou a 

ser feita no barracão. Mãe Lúcia construiu no lado esquerdo do barracão, próximo ao espaço 

reservado aos  alabés  e  aos  atabaques  um oratório  católico  dedicado a  Nossa  Senhora  da 

Conceição. 

O oratório  escalonado encontra-se disposto no encontro  das  paredes,  chanfrado,  tendo ao 

fundo um anteparo de tecidos azul e branco nas cores da santa, e possui os seguintes santos 

católicos: São Cosme e São Damião, Santo Antônio, São João, São Pedro, e em destaque 

Nossa Senhora da Conceição (ver Fig. 216  a 218). 

39 Entrevista realizada com  Maria Lucia Barreto Santos,  Mãe Lucia,  em 13/05/2009, no Lobanekum, Terra 
Vermelha, no Município de Cachoeira.

Fig.215: Barracão: 3-Altar Católico, 4-Quarto dos Orixá-Iemanjá.
 Data: 2011.



                                                                                                                                                316

Fig. 216: Oratório Católico do Lobanekum, Cachoeira, Bahia.
 Data: 2011.

Fig. 217: Oratório Católico do Lobanekum, Cachoeira, Bahia.
 Data: 2011.
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Os preparativos da festa, segundo Mãe Maria Lúcia, começam no sábado com a limpeza do 

oratório católico, com a colocação das flores brancas nos jarros e com a disposição das velas 

de sete dias e, também, são colocadas as bandeirolas brancas e azuis no espaço do barracão, 

os mariô nas tesouras, e a limpeza do quarto dos Orixá atrás do barracão, que possui ao fundo 

a imagem de Iemanjá em madeira, que é descoberta e limpa. 

Fig. 218: Santos Católicos no Oratório Católico do Lobanekum, 
Cachoeira, Bahia. Data: 2011.
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No  domingo,  pela  manhã  é  feita  às  orações,  louvores  e  cânticos  a  Nossa  Senhora  da 

Conceição  no  espaço do  barracão,  ao  som de  fogos  de  artifícios  e  foguetes.  O barracão 

transforma-se  durante  o  rito  em  uma  capela  católica,  tal  como  acontece  com  o  terreiro 

Dendezeiro, e com o terreiro da Cajá – o Capivari -, na época de Mãe China, assim como 

todos os terreiros de Cachoeira e São Félix, de diversas nações, que possuem seus respectivos 

oratórios em seus barracões. As preces, orações e cânticos territorializam o espaço católico em 

todo o barracão, projetam o oratório no espaço do barracão, territorializam os santos católicos 

no espaço afro-brasileiro, tornando-o um espaço católico enquanto dura o rito. 

Depois do almoço no início da tarde, segundo Mãe Maria Lúcia, a comunidade terreiro realiza 

no quarto dos Orixá, atrás do barracão, as obrigações de Iemanjá com o sacrifício de animais 

votivos a ela consagrada,  e mais tarde arreia-se suas comidas sagradas em seu respectivo 

quarto. A noite, realiza-se a festa, o Xirê, dos Orixá, tendo como homenageada Iemanjá que 

dança no ritmo do Quebrado, ao som do Nagô-Vodum em volta do Itoto, a estrela de cinco 

pontas, inscrito em uma circunferência no centro do barracão. Iemanjá dança lentamente, em 

volta de sua estrela, seguindo o círculo, guiando os homens em suas venturas e desventuras, 

nos seus infortúnios e fortunas. A festa de Iemanjá reterritorializa o espaço afro-brasileiro no 

barracão. Deuses africanos e santos católicos dividem o mesmo espaço, o barracão, tornando-

o seu, através da festa e do ritmo, mas em temporalidades distintas, onde cada um tem o seu 

lugar, mas também o seu tempo.      

O  terceiro  enlace  arquitetônico  no  Lobanekum é  proveniente  da  hibridação  de  símbolos 

religiosos  no  barracão.  Os  símbolos  católicos,  afro-brasileiros,  indígenas  e  maçônicos 

encontram-se não como nos  demais  terreiros,  dispostos  individualmente em suas  diversas 

construções ou em espaços específicos dentro de uma mesma construção, com ‘’cada um em 

seu lugar’’,  onde cada entidade possui o  seu espaço relacionando-se com os  espaços  dos 

demais. 

A heterogeneidade multitemporal  do Lobanekum encontra-se, também e, principalmente, no 

tratamento  estético  das  paredes,  nas  diversas  pinturas,  desenhos  e  quadros  dispostos  nas 

superfícies simbolizando as entidades; sem nichos, sem árvores sagradas rasgando o telhado, 

sem assentos de Orixá e Cablocos. 
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Entretanto, estão todos lá, num mesmo recinto, em um mesmo espaço, olhando um aos outros, 

convivendo com suas  diferenças.  Em outra ocasião nos referimos a Miguel Pequeno como 

líder da Associação Reunião Recrativa União Pedro, frequentador do ''partido alto'', e membro 

da Maçonaria Cachoeirana, imerso nesse universo cultural ele ressignifica alguns elementos 

simbólicos maçônicos no sistema religioso afro-brasileiro. 

Na platibanda da fachada do barracão feita em adobe em 1954 por Pai Miguel Pequeno, 

vemos  a  hibridação de  elementos  simbólicos  dos  Orixá  com  elementos  simbólicos  da 

Maçonaria. Os Orixá estão presentes através das cores da fachada em azul e branco, cores de 

Iemanjá, a dona do templo e, também, nas extremidades da platibanda: a esquerda, temos em 

alto relevo o nome do terreiro, LOBA´NEKUM, que a comunidade traduz como ''Casa de 

Oração''; e, a direita, também em alto relevo, uma espada de Ogum, símbolo dessa divindade. 

No centro da platibanda foram colocados, em alto relevo, três símbolos Maçônicos: um sol, 

uma lua, e no meio desses, um castiçal  (ver Fig. 219 e 221). Indagada sobre o significado 

desses elementos Mãe Lúcia falou apenas: ''que devem estar no alto, o lugar deles é lá em 

cima, do jeito que Pai Miguel deixou, ele tirou de um livro, Pai Miguel lia muito, estudava 

muito'' (informação verbal)40, seguido por um silêncio, que na linguagem do povo-de-santo é 

sinônimo  de  segredo. O  antropólogo  Vilson  Caetano  em  suas  pesquisas  nessa  casa  nos 

informa que ao questionar a comunidade sobre os significados desses elementos, foi relatado 

que esses símbolos (sol, lua), devem estar no alto como prescrevia as ''coisas que miguelzinho 

tinha  lá  embaixo'', ou  seja,  possivelmente,  uma  referência  a  Loja  Maçônica  Caridade  e 

Segredo41 localizada na Rua dos Maçons no Centro de Cachoeira, na qual Miguel Pequeno era 

frequentador,  segundo nos  informa Mãe Lúcia.  Na maçonaria  o  sol  simboliza  a  luz.  Luz 

entendida como esclarecimento, iluminação e conhecimento, nas casas maçônicas localiza-se, 

geralmente, no teto próxima ao oriente ou no retábulo ao oriente, onde nasce o sol,  onde 

emerge a luz,  o conhecimento.  A lua na maçonaria simboliza a alma, a mãe universal,  o 

princípio feminino. Nas casas maçônicas devem estar localizadas no teto mais ao ocidente, em 

oposição ao sol, ou também ao ocidente do retabulo.42

40 Informação  cedida  por  Maria  Lúcia  Barreto  Santos,  Mãe  Lúcia,  em 03/10/2012,  no  Lobanekum,  Terra 
Vermelha, no Município de Cachoeira.

41 A Loja Maçônica Caridade e Segredo é a mais antiga de Cachoeira e têm 134 anos de fundação, localiza-se 
na Rua dos Maçons no Centro de Cachoeira.

42 CAMINO, Rizzardo. Introdução a Maçônaria. São Paulo: Madras, 2002. Ver também CAMINO, Rizzardo. 
O Aprendizado Maçônico. São Paulo:  A Trolha,  1993; CAMINO, Rizzardo.  O Aprendiz Maçom. São 
Paulo: Madras, 2000; CASTELLANI, José. Cartilha do Aprendiz. São Paulo: A Trolha, 1992. 
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Fig. 219: Fachada com os símbolos religiosos do templo,
Lobanekum, Cachoeira, Bahia. Data: 2011

Fig. 220: Platibanda com símbolos religiosos do Lobanekum, Cachoeira, 
Bahia. Data: 2011.
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O elemento simbólico mais utilizado no terreiro foi à estrela de Cinco Pontas, a Estrela de 

Salomão,  que também é um outro símbolo maçônico – o Pentagrama -  ressignificado no 

Candomblé por Miguel Pequeno, assumindo um caráter multidimensional. 

Na  Maçonaria  a  estrela  de  cinco  pontas,  o  Pentagrama,  também chamada  de  Estrela  do 

Oriente ou da Iniciação, simboliza os cinco elementos encontrados no interior do homem, 

compondo o microcosmo: fogo, terra, ar, água e éter (espírito). O Pentagrama na Maçonaria, 

simboliza ainda o homem perfeito, a unidade plena entre o filho e o pai, a unidade entre os 

homens e o arquiteto do universo (Deus), tornando-se a manifestação de Deus no homem 

constituindo a unidade do quíntuplo ser: espiritual, mental, institucional, físico e emocional; o 

homem  de  braços  abertos,  equilibrado,  que  domina  seus  impulsos,  paixões,  emoções  e 

desejos;  simboliza,  ainda,  as lágrimas divinas pela  beleza da criação estando presente  em 

diversos emblemas Maçônicos e, também, nos tetos das casas maçônicas, sempre no alto. 

No Lobanekum a Estrela de Cinco Pontas, a Estrala de Salomão, o Pentagrama está presente 

em diversos lugares dentro do terreiro, sendo ressignificadas no universo afro-brasileiro, ela 

encontra-se: na porta de entrada, no centro do barracão inscrito em uma circunferência (o 

Itoto), no quarto dos Orixá aos pés da imagem e do assento de Iemanjá, e em duas pinturas 

nas paredes do barracão. 

Fig. 221: Fachada com a platibanda com os símbolos religiosos do 
Lobanekum, Terra Vermelha, Cachoeira, Bahia. Data: 2009
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A primeira estrela de cinco pontas está na porta de entrada do barracão, no piso do passeio, 

antes  da  soleira  da  porta  que  lhe  dá  acesso.  Essa  estrela  de  cinco  pontas  constitui  uma 

hibridação  entre  símbolos católicos  e  afro-brasileiros.  A  estrela  marca  a  entrada  e, 

principalmente, o assento de Exu Ona, Exu guardião das portas, das entradas, demarcando a 

presença afro-brasileira. A estrela de cinco pontas vai aparecer, também, atrás das portas dos 

demais terreiros Nagô-Vodum de Cachoeira e São Félix, demarcando o lugar do Exu zelador 

do templo. Essa estrela do Lobanekum traz consigo, ainda, duas cruzes latinas em sua parte 

superior, demarcando a presença do catolicismo (ver Fig. 222). Há, portanto, a hibridação de 

elementos  do  universo  maçônico  (pentagrama),  afro-brasileiro  (o  assento  de  Exu),  com 

elementos católicos (a cruz latina). 

Ao entrarmos no barracão deparamos com a segunda estrela de cinco pontas, a estrela do Itoto 

do terreiro (ver Fig. 223). Entretanto, diferentemente dos Itotos dos demais terreiros da nação 

Nagô-Vodum que são marcados apenas pela estrela de cinco pontas (Estrela de Salomão), ou 

de  seis  pontas  (Estrela  de  Davi),  que  simbolizam os  principais  Orixá  da  casa  (regentes, 

patronos,  etc...),  no  Lobanekum  a  estrela  vai  aparecer  inscrita  em  uma  circunferência. 

Distinção essa que também existia em seu terreiro filho, o Lobanekum Filho de Mãe Lira na 

Rua do Monte, que permaneceu dessa forma até a última reforma no qual a estrela inscrita na 

circunferência no piso cimentado foi substituída por uma estrela em baixo relevo numa peça 

de mármore. 

Fig. 222: Estrela na entrada do barracão, assento de Exu Ona, 
Lobanekum, Cachoeira, Bahia. Data: 2009



                                                                                                                                                323

Vimos em outra ocasião, ao tratarmos do Lobanekum Filho, que a estrela de cinco pontas do 

Itoto marca o lugar onde se plantou o axé do terreiro, envolta do qual se realizam os Xirês, a 

roda da festa dos Orixá. O círculo circunscreve o Xirê dos Orixá, tornando-se a diretriz dos 

deuses no Aiê. O círculo segunda Mãe Lúcia foi feito ''pra guiar a roda, manter a roda, pra que 

a roda não desmanche, porque o barracão é estreito'' (informação verbal)43, ou seja, durante as 

festas  a  assistência  dispostas  nos  bancos  do  barracão  ficam muito  próximas  a  roda,  e  a 

depender da quantidade de pessoas presentes acabam interferindo e atrapalhando o ato ritual, 

o círculo no piso torna-se o limite da roda, do ''qual não pode passar''.  Círculo e estrela de 

cinco pontas no piso, o Pentagrama, a Estrela de Salomão, é ressignificado no terreiro, no 

universo  afro-brasileiro  do Lobanekum,  como a estrela  de Iemanjá,  estrela  que guiam os 

deuses em sua dança circular, no ritmo do Quebrado ao som do Nagô-Vodum no barracão.

A estrela  de  cinco  pontas  aparece,  pela  terceira  vez,  no  quarto  dos  Orixá.  Esse  quarto  é 

composto  por  três  pepelês  escalonados  em três  níveis  colocados  de  forma  chanfrada  nas 

quinas do quarto; uma fonte de Iemanjá no centro da parede do fundo com conchas, seixos e 

pedras, um pepelê de Iemanjá, e uma imagem de Iemanjá feita em madeira. O quarto dos 

Orixá possui, ainda e, principalmente, uma estrela de cinco pontas no centro e em frente a 

fonte e ao pepelê de Iemanjá. 

43 Informação  cedida  por  Maria  Lúcia  Barreto  Santos,  Mãe  Lúcia,  em 03/10/2012,  no  Lobanekum,  Terra 
Vermelha, no Município de Cachoeira.

Fig. 223: Itotó com a estrela de Salomão envolto por um círculo, 
Lobanekum, Cachoeira, Bahia. Data: 2009
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Segundo Mãe Lúcia ''ali é o que zela e acompanha a dona do quarto'' (informação verbal)44, ou 

seja, ali está o assento de Exu de Iemanjá, o seu mensageiro, a estrela marca o lugar onde foi 

plantado o axé de Exu  (ver Fig. 215).  

A quarta  estrela  de  cinco  pontas  aparece  enquanto  uma  pintura  na  parede  do  fundo  do 

barracão,  a  meia  altura,  sobre  o  lugar  dos  alabés  e  dos  atabaques,  e  remete  ao  símbolo 

maçônico da Estrela Flamejante, também chamada de Flamante ou Rutilante, com pinturas de 

chamas, fagulhas ou flâmulas, simbolizam no universo maçônico o homem individual dotado 

de movimento e trabalho. O homem possuidor da fagulha que possibilita o trabalho através de 

suas virtudes morais. Na Maçonaria a ponta superior simboliza a mente, a cabeça. As duas 

laterais, os braços. As duas de baixo, as pernas. Lembrando ao indivíduo que ele deve sempre 

criar, inovar, inventar, planejar, trabalhar, executar, realizar e materializar através do saber, da 

sabedoria e do conhecimento. 

Como foi visto em outra ocasião, cada ponta da estrela, na Maçonaria, simboliza algo: os 

elementos da natureza presentes no homem - fogo, terra, ar, água e éter (espírito); a unidade 

do quintúplo ser - espiritual, mental, institucional, físico e emocional; os cinco sentidos que 

estabelece a relação da alma com o mundo material - tato, visão, audição, paladar, e ofato.

Todavia, a Estrela Flamejante com suas dimensões simbólicas são, no Lobanekum, inseridas e 

ressignificadas no sistema religioso afro-brasileiro e passam a ser características atribuídas a 

um cabloco. Ao indagarmos a Mãe Lúcia sobre o significado da estrela ela nos relata: ''Isso aí 

é coisa de Miguelzinho, ele tirou isso tudo dos livros, como ti disse ele lia muito, mas esse aí 

é  coisa  de  Cacbloco''(informação  verbal)45. Cada  ponta  da  estrela  pintada  do  barracão 

corresponde,  logo,  a uma virtude do Cabloco Tupinambá: vontade,  força,  tracção,  ação,  e 

experiência (ver Fig. 225 e 226). No Lobanekum, assim como no Lobanekum Filho, a figura 

do Cabloco assume um outro estatuto: ele torna-se membro da família e transforma-se em um 

ancestral  coletivo  divinizado.  No  Candomblé  Nagô-Vodum do  Lobanekum e  Lobanekum 

Filho a concepção sobre o cabloco presente nas nações de origem Iorubá Ketu, Ixejá e Nagô 

combina-se com a imagem do cabloco na nação Congo e Angola, de origem Bantu. 

44 Informação  cedida  por  Maria  Lúcia  Barreto  Santos,  Mãe  Lúcia,  em 03/10/2012,  no  Lobanekum,  Terra 
Vermelha, no Município de Cachoeira.

45 Id., 2012.
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Ele é ao mesmo tempo um ancestral coletivo e familiar próprio daquele terreiro, e, como tal, 

''diviniza-se'',  tendo  um  lugar  de  destaque  dentro  do  terreiro  Lobanekum,  imprimindo 

prestígio a comunidade: está no centro da parede do fundo do barracão, sobre os atabaques. 

Um  aspecto  diferencia  o  Nagô-Vodum  do  Lobanekum  e  Lobanekum  Filho,  dos  demais 

terreiros Nagô-Vodum:  a não raspagem na iniciação da iaô.  Segundo o antropólogo Vilson 

Caetano é a não inclusão da raspagem no ritual de iniciação, característica pertencente ao 

Cabloco, que diferencia o Nagô-Vodum do Lobanekum e o Lobanekum Filho dos demais 

terreiros Nagô-Vodum, proveniente da formação religiosa dos fundadores: 

Todavia, não é isso, que diferencia ou caracteriza o nagô-vodunsi, mas, sim, 
o cabloco e o fato de não se incluir, na iniciação, a raspagem da cabeça. O 
‘’índio’’, como é referido nestas casas, não é visto como uma mistura, mas 
como uma presença que se explica ou a partir da realidade nacional, como o 
fato de o nagô ser, aqui, um estrangeiro ou de algo particular que, na história 
do Lobanekum, consiste no fato de que, no momento de sua fundação, seus 
sacerdotes possuíam uma dupla origem religiosa(CAETANO, 2005,pág. 56). 

Os filhos e filhas-de-santo do Lobanekum e Lobanekum Filho são chamados de as cabeludas, 

porque  não  raspam  e  nem  pintam  a  cabeça  na  iniciação,  prática  essa  originária  dos 

Candomblés onde se cultuam os Cablocos:

Como é que eu defino? É devido realmente como ela foi criado, deixa eu ver, 
como a maneira dos andrós da casa, a maneira de ser é totalmente diferente, 
é. É totalmente, sempre têm uma parência né, mas não é igual, os dedo da 
mão são irmão, né? Mas não é igual! Têm Nagô-Ixejá, têm Nagô-Bitedô, 
tem Nagô-Vodum, têm vários tipos de Nagô né mas os dedo da mão são 
irmão né, mas não são iguais, os andrós daqui é totalmente diferente desses 
outro que você vê, das outras casa de Nagô, então é cada qual no seu, eu 
pretendo levar até o fim enquanto eu viver.   Aqui não raspa e nem pinta. É 
iaô aqui não raspa. Desde o início, é, aqui não raspa não, têm tudo o que têm 
direito  menos  navalha  na  cabeça.  Catula.  Toda  a  vida,  é.  (informação 
verbal).46

A estrela é ressignificada no universo do Candomblé vinculando-se ao culto dos Cablocos, 

porque algumas obrigações e rituais dos Candomblés de Cabloco seguem os astros.  Jocélio 

Teles  observou que no culto  aos  Cablocos  os  trabalhos  e  rituais  relacionavam-se com os 

astros, porque constituíam referenciais para os ‘’donos da terra’’, os índios, referenciais que 

foram  integrados ao sistema religioso afro-brasileiro:

46  Entrevista realizada com  Maria Lucia Barreto Santos, Mãe Lucia, em 13/05/2009, no Lobanekum, Terra 
Vermelha, no Município de Cachoeira.
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Os trabalhos feitos nesses terreiros incluíam a observação das fases da Lua, 
da  maré,  do  Sol  e  da  chuva,  tidos  como  referências  centrais  dos  índios 
brasileiros. Além disso, a consulta aos membros mais velhos dos terreiros era 
obrigatória. Esse fato é explicado pela visão que os adeptos tinham da figura 
do  Pajé,  tido  como  o  mais  velho,  o  ‘’rei’’  das  sociedades  indígenas 
brasileiras.  Nesse  sentido,  havia  uma  transposição  simbólica  do  Pajé  das 
sociedades  indígenas  para  o  grupo  de  pessoas  de  ‘’maior  grau’’  dos 
candomblés  de  cabloco,  fazendo  com  que  houvesse  uma  espécie  de 
‘’gerontocracia’’ na ‘’feitura dos trabalhos’’ (TELES, 1995, p. 86). 

A Estrela Flamejante é inscrita em um pentágono (outro símbolo maçônico), e por sua vez 

inscreve uma circunferência com o texto, ‘’EU SOU’’, tendo abaixo o nome: Tupinambá. Das 

pontas  da  estrela  existem as  características  e  virtudes  atribuídas  ao  Cabloco  Tupinambá, 

ressignificadas da maçonaria e elencadas acima: vontade, fúria, experiência, ação, tracção; e 

também, saindo do centro da estrela outras característica do Cabloco Tupinambá: verdade, 

amor, justiça. E, reforçando o vínculo dos Cablocos com os astros, existe em cada vértice do 

pentágono um planeta do sistema solar: Marte, Sartuno, Sol, Vênus e Júpiter. Temos nessa 

pintura  a  hibridação  de  elementos  simbólicos  maçônicos  ressignificados  no  Candomblé 

através do Cabloco, do índio afro-brasileiro (ver Fig. 225 e 226).  

Fig. 225: Parede do Fundo do Barracão com os símbolos católicos, 
indígenas e afro-brasileiros, Lobanekum, Cachoeira, Bahia.

 Data: 2009
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A quinta e última estrela é uma pintura na parede direita do barracão que trará,  também, 

elementos  simbólicos  maçônicos  (lua,  sol),  ressignificados  no  universo  afro-brasileiro  do 

Candomblé, mas dessa vez através da figura de Exu. 

Essa pintura é composta, por um círculo que inscreve uma estrela de sete pontas, tendo no 

centro um rosto (Exu); e, do lado direito um homem (Exu masculino), um lagarto, e um sol; e, 

do lado esquerdo uma mulher (Exu Fêmea - Coladina), uma ave, e a lua (ver Fig. 227). 

Temos, logo, do lado direito elementos simbólicos masculinos, e do lado esquerdo elementos 

simbólicos femininos. A estrela de sete pontas inscrita em uma circunferência simboliza Exu, 

cuja face encontra-se no centro. O número de braços da estrela corresponde ao número de Exu 

no Candomblé, o número sete.

Fig. 226: Pentagrama, Estrela Flamejante, Lobanekum, Cachoeira, 
Bahia. Data: 2009
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Somada as  Estrelas  de Cinco Pontas  que  estão dispostas  nas  paredes  e  pisos  do passeio, 

barracão, e quarto de santo, vemos ao longo das paredes internas do barracão a hibridação de 

símbolos  católicos,  afro-brasileiros  e  indígenas,  todos  mesclados,  distribuídos  de  forma 

aleatória, inusitada,  sempre nas paredes intercaladas pelos vãos das janelas. Na parede do 

fundo do barracão encontram-se as imagens dos santos católicos: São Jorge, Santo Antônio, 

Nossa Senhora da Conceição, Santa Bárbara, São Judas Tadeu; e, entre esses há as imagens do 

Cabloco Tupinambá, e da Orixá Iemanjá (ver Fig. 228).

Fig. 228: Imagem dos santos católicos, cablocos e divindades 
africanas, Lobanekum, Cachoeira, Bahia. Data: 2009

Fig. 227: Estrela de Sete Pontas com seus astros: Lua e o Sol, 
Lobanekum, Cachoeira, Bahia. Data: 2009
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Aos pés da parede há os três atabaques constituindo a presença afro-brasileira: Rum, Rumpi, 

Lê.  Encontram-se  pintados  em listas  alternadas  de  espessuras  distintas  nas  cores  azul  e 

branco, tal como a fachada e, principalmente, o interior do barracão, pintado em duas faixas 

horizontais em azul e branco em homenagem a dona do terreiro, Iemanjá (ver Fig. 229).

Na parede lateral esquerda do barracão (ver Fig. 230), encontramos outra hibridação tátil entre 

elementos indígenas, católicos e afro-brasileiros. A presença indígena do Cabloco acontece 

através de um quadro com a pintura do Cabloco Jundiay, e um outro quadro com o Cabloco 

Juremeira (ver Fig. 231 e 232). A presença católica acontece através de uma pequena pintura 

de  Nossa Senhora.  A presença  afro-brasileira  se  dá  por:  um quadro com uma pintura  de 

Oxum; uma pintura triangular relacionada a obrigações e rituais dos fundamentos da casa, que 

ao  serem questionadas  a  comunidade  tivemos  o  silêncio  como  resposta,  e  o  silêncio  no 

Candomblé diz tudo, fala, significa que é algo que não deve ser nem perguntado, logo, onde 

habita o segredo, (ver Fig. 233); uma pintura de uma Cabona de Iemanjá, que segundo Vilson 

Caetano é uma acompanhante ou espécie de guarda de honra de Iemanjá (ver Fig. 234); uma 

pintura que Miguel Pequeno retirou de um livro,  a Árvore da Vida (ver Fig. 235) , segundo 

Mãe Isabel Brígida: ''Esse quadro que têm uma árvore já pertence à parte de malê. Eu não sei 

muito sobre este ponto. Porque meu pai não trabalhava muito com isso. Aqui, só em Muritiba. 

Ele desenhou isso porque tinha no livro. Ele achou no livro'' (CAETANO, 2005, pág. 97).

Fig. 229: Atabaques pintados em azul e branco como o barracão, 
Lobanekum, Cachoeira, Bahia. Data: 2009
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Há, ainda, uma pintura com uma tabela que ocupa praticamente toda a parede, onde estão 

intercalados as horas do dia e da noite com todos os dias da semana, e o cruzamento desses 

com os planetas do sistema solar e astros, a saber: Lua, Sol, Marte, Vênus, Júpiter, Saturno, 

Mercúrio  (ver  Fig.  236),  que  segunda  Mãe  Lúcia  ''são  coisas  de  fundamento  da  casa'' 

(informação verbal)47, logo, proibidas a pessoas de fora do Lobanekum, mas insinuadas por 

Mãe Isabel Brígida da Conceição: ''Esse aqui fala sobre o que está passando quando a pessoa 

nasce. É só ver o horário. Se for dia, é em cima. Noite, é em baixo'' (CAETANO, 2005, pág. 

96). 

 

 

47 Informação  cedida  por  Maria  Lúcia  Barreto  Santos,  Mãe  Lúcia,  em 03/10/2012,  no  Lobanekum,  Terra 
Vermelha, no Município de Cachoeira.

Fig. 230: Vista interna do barracão, Lobanekum, Terra Vermelha, 
Cachoeira, Bahia. Data: 2009
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Fig. 231: Pintura do Cabloco Jundiay no barracão do Lobanekum,  
Cachoeira, Bahia. Data: 2009
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Fig. 232: Pintura do Cabloco Juremeira no barracão do Lobanekum, 
Cachoeira, Bahia. Data: 2009
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Fig. 233: Pinturas das obrigações e rituais dos fundamentos do templo, 
Lobanekum, Cachoeira, Bahia. Data: 2009
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Fig. 234: Pintura da Cabona de Iemanjá no Lobanekum, Cachoeira, Bahia. 
Data: 2009.
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Fig. 235: Árvore da Vida, Lobanekum, Cachoeira, Bahia.
Data: 2009
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Na parede lateral direita do barracão (ver Fig. 237 a 238), encontramos mais uma hibridação 

tátil de pinturas com elementos simbólicos afro-brasileiros, indígenas (cablocos), e católicos. 

Temos  a presença indígena do Cabloco,  segundo Mãe Lúcia,  através de duas pinturas do 

Cabloco João Bala: em uma ele está no sertão com seu chapéu de couro feito dos raios de sol, 

e, na outra ele encontra-se despido da cintura pra cima, também com sua coroa com raios do 

sol (ver Fig. 239 e 240). A presença afro-brasileira se dá por um quadro com uma pintura de 

Xangô, africano, segurando seu Oxé (ver Fig. 241), e, uma pintura do corpo humano com a 

ressignificação dos signos do horóscopo relacionados às partes do corpo,  um ‘’horóscopo 

afro-brasileiro’’,  imerso  no  sistema  religioso  do  Candomblé  (ver  Fig.  242).  A presença 

católica acontece através de dois pequenos quadros, uma de Nossa Senhora Aparecida, e outro 

de Francisco de Assis. 

Fig. 236: Tabela com os horários, dias da semana e astros, 
Lobanekum, Cachoeira, Bahia. Data: 2009
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Fig. 237: Pinturas do Barracão no Lobanekum, Cachoeira, Bahia.
 Data: 2011.

Fig. 238: Pinturas do Barracão no Lobanekum, Cachoeira, Bahia.
 Data: 2011.
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Fig. 239: Cabloco João Bala e a imagem de São Francisco de Assis 
acima e a direita, Lobanekum, , Cachoeira, Bahia. Data: 2009
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Fig. 240: Cabloco João Bala, Lobanekum, Cachoeira, Bahia.
Data: 2009
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Fig. 241: Pintura e Xangô, Lobanekum, Cachoeira, Bahia.
 Data: 2009
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O enlace arquitetônico no Lobanekum acontece nas relações entre os assentos de Orixá e 

assentos de Cabloco e, também, entre o Oratório Católico e Quarto de Orixá no barracão do 

terreiro, onde ocorrem hibridações espaço-temporais. Entretanto, será a hibridação tátil, de 

superfície no barracão do terreiro que irá diferenciar o templo dos demais.  O híbrido no 

espaço do barracão no Lobanekum assume o ápice entre os terreiros de Cachoeira e São Félix, 

suplanta o enlace arquitetônico espaço-temporal, e assume a hibridação tátil como a expressão 

máxima  da  heterogeneidade  multitemporal,  uma  totalidade  fragmentária  de  imagens  de 

culturas distintas. O provérbio do povo-de-santo ‘’cada qual em seu cada qual’’, dá lugar para, 

‘’todos juntos no mesmo lugar’’. 

Fig. 242: Corpo humano e o ‘’horóscopo Afro-brasileiro’’, 
Lobanekum, Cachoeira, Bahia. Data: 2009
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Para que juntos possam somar forças para dá sustentação a vida do povo-de-santo. Para que 

reunidos possam livrá-los das desventuras e infortúnios das mazelas da existência, e juntos 

possam trazer as boas graças, as dádivas, a fortuna.  

Num único espaço, no barracão do Lobanekum há de forma aleatória, inusitada, inesperada, 

lado a lado, em uma hibridação tátil os diversos Cablocos os índios, preto velhos, boiadeiros; 

os santos e santas Católicos; os deuses africanos, os Orixá; elementos simbólicos maçônicos. 

Todos lá, juntos no mesmo lugar, edificando a morada dos deuses.   

Diferentemente do enlace arquitetônico de fora pra dentro do Terreiro Ogodô Dey, do enlace 

arquitetônico de dentro pra fora do Terreiro Dendezeiro, no enlace arquitetônico no espaço do 

barracão no Terreiro Capivari, no terreiro Lobanekum  os processos de subjetivação de sua 

comunidade terreiro, a relação de si consigo, ''o lado de dentro'', provenientes de seus saberes 

e poderes (os estratos de saber e diagramas de poder), o ''lado de fora'',  nos apresenta um 

enlace  arquitetônico  tátil,  uma heterogeneidade  multitemporal  de  superfície  no  espaço do 

barracão, uma hibridação de outra natureza. 

Uma hibridação  que  não  opera  através  de espaços  e  temporalidades,  mas  sim através  da 

tatialidade, da ''superficialidade'', das pinturas nas paredes do barracão que se multiplicam, 

alternam-se,  justapõem-se diferenciando a arquitetura do templo de todos os outros terreiros 

de Cachoeira e São Félix. O Lobanekum é o lugar do enlace arquitetônico em uma hibridação 

espaço-temporal de culturas distintas inseridos no sistema religioso do Candomblé.   

Bessém, a serpente de escamas coloridas, agora nos convida a descer a Terra Vermelha e 

regressar ao bairro da Levada, para um terreiro que é sua morada por excelência, o Rumpame 

Ayono Runtóloji.
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2.6 – RUMPAME AYONO RUNTÓLOJI.

Bessém, a  serpente  com escamas coloridas  cansado de nos guiar  pelas ruas  enladeiradas, 

sinuosas de barro batido, pelos povoados e zona rural de Cachoeira e São Félix nos convida a 

descansar em sua casa, repousar em sua morada sob a copa das árvores sagradas. 

Templo  afro-brasileiro  onde a  serpente  possui  um lugar  especial,  onde  é  cuidadosamente 

reverenciada,  respeitada,  trazendo  sempre  a  fortuna,  sua  casa  por  excelência  o  terreiro 

Rumpame Ayono Runtólojia da nação Jêje-Mahi, o templo de Gaiaku Luiza48 (ver Fig. 243). 

O  Rumpame  Runtóloji  foi  tombado  como  patrimônio  cultural  pelo  IPAC-Instituto  do 

Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia em 200649. 

48Gaiaku Luiza, filha de Oiá, nasceu em 1911 dentro do Seja Hundé, a Roça do Ventura, no município de 
Cachoeira, onde passou toda a sua infância. Foi filha do Pejigan do Ventura, Miguel Rodrigues da Rocha, que 
construiu uma casa de taipa e palha na roça, tal como fizera diversos outros ogãs do templo, deixando a casa 
na cidade e instalando-se definitivamente no terreiro. Sua mãe foi Cecília da Rocha da nação Nagô-Vodum 
feita em um terreiro em Feira de Santana localizado no bairro Pampalona. Gaiaku Luiza foi criada entre as 
vodunces e os Voduns vivendo os melhores anos da infância e juventude num universo Jêje. Se casou em 
1936 com 25 anos de idade com o alfaiate Aristóteles que possuía um estabelecimento na prestigiada rua 
Chile. Com ele teve duas filhas, a primeira morreu logo após o parto, e a segunda, Eulina, morreu durante o 
seu  período  de  iniciação  no  Ketu.  Foi  abandonada  pelo  marido  grávida  da  segunda  filha  em  1937. 
Abandonada, sem emprego, na penúria regressou para Cachoeira sendo acolhida pela mãe, e logo após foi 
levada em decorrência de uma doença por Manoel Cerqueira do Amorim, o famoso Nelzinho do Portão, 
Babalorixá do Terreiro Ilê Axé Ibece Alaketu, o Terreiro do Portão de Muritiba (terreiro filho do Gantois), 
onde foi iniciada na nação Ketu, ainda amamentando a sua segunda filha. Três anos depois passou mal no 
comércio,  onde  trabalhava  como  baiana  vendendo  os  quitutes  afro-brasileiros.  Residia  na  época  na 
Massaranduba. Por motivo de saúde foi levada ao Bate-Folha, da nação Angola, no bairro da Mata Escura por 
Antonia Ermerina dos Santos e Maria Romana Moreira, Gaiaku Romaninha, que seriam respectivamente, sua 
Deré e sua mãe-de-santo no Jêje, para ter com Bernadino uma consulta. Ao chegar lá depois de jogarem os 
búzios, a Deré foi incorporada por Oiá que revela que o santo de Gaiaku Luiza é da nação Jêje e sua iniciação 
no Ketu foi errada, tendo, portanto, de fazer seu santo na nação Jêje-Mahi, sendo levada em seguida para o 
Bogum, onde foi iniciada na tradição Jêje em 1944. Recebeu o cargo de Gaiaku em 1945, na festa de ano em 
sua casa na Massaranduba: ''Sinhá Emiliana tinha muito amor por mim no Bogum na época não tinha Oyá, 
mas a Merê Doji não foi com a minha cara. Estava somente vencendo os tempos, passou agosto, setembro, 
outubro,  novembro,  dezembro,  janeiro.  Minha  Mãe  Oyá,  depois  de  tudo  pronto,  chamou meu irmão  de 
criação, Ogan Cabloco, e perguntou se a minha casa era própria, ele respondeu que era, ''então diga a minha 
filha que eu não fiquei no nascente e não fico no poente e que ela prepare um quartinho para mim'', isto 
aconteceu em 1944. Eu obedeci a minha casa era própria e quando foi na obrigação de uma no, já foi dentro 
da minha casa com o povo de Sejá Hundé. Quando foi em agosto de 1945, todo mundo de Maria Agorenesse 
estava na minha casa para comemorar o meu aniversário, mas eu não sabia o que iria acontecer. Foi uma 
novidade. Na dispensa não faltava nada, naquela época uma lata de azeite custava cinco mil réis. Quando foi a 
anoite, Candomblé de arromba. Me chamaram no Peji, e mandou eu sentar no chão. Aí, minha mãe-de-santo 
dizia: ''quem está lhe dando essa equengará é Oyá, quem está lhe dando está takará é Azanssú, quem está lhe 
dando este ajê é Badé''. Estava presente: Dofona Higina de Nanã, Joana Delfina de Sogbo, Santinha de Badé, 
Miúda de Possu, Oyasse Antonia, minha Deré e minha mãe Romaninha. Tudo no chão'' (PTE-SPLP, n.002/06, 
IPAC–BA). 

49 Tombamento realizado durante a gestão do Prof. Dr. Júlio Santana Braga.
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O terreiro Rumpame Runtoloji (ver Fig. 244) é da nação Jêje-Mahi, e têm como regente o 

Vodum  Azanssu50,  foi  fundado  por  Gaiaku  Luiza  em  1950  no  subúrbio  ferroviário  de 

Salvador,  numa localidade denominada de Variante do Cabrito,  que fica entre o Lobato e 

Plataforma, onde realizou dois barcos: o primeiro em 1955 com sete vodunces51; e o segundo 

em 1958 com cinco vodunces. 

Em  1960,  por  disputas  internas,  Gaiaku  Luiza  o  transferiu  para  Cachoeira  num  lugar 

denominado de Levada, no bairro do Caquende (ver Fig. 245), antes do terreiro da nação 

Angola, o Dendezeiro, e onde existem atualmente diversos e recentes terreiros da nação Ketu. 

50 Vodum, divindade daomeana, senhor da vida e da morte, senhor das doenças e das curas.
51 Pessoas iniciadas na nação Jêje.

Fig. 243: Gaiaku Luiza, no Rumpame Runtóloji, Cachoeira, Bahia.
Fonte: Gaiaku Luiza: Força e Magia dos Voduns. IRDEB, 2004.
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Hoje em dia  o terreiro é  liderado por Regina Maria da Rocha52,  atual Gaiaku do terreiro 

Rumpame Runtóloji que conservou o calendário de festas da casa53. Ela foi feita tardiamente 

aos cinquenta anos de idade, mas frequentava os terreiros desde os quinze anos:

A partir de 1973 ou 1974, mais ou menos, porque, antes, eu nunca tinha visto 
o candomblé de minha tia, eu ia lá como visita. Fui com minha mãe, em 
1955, eu tinha 15 anos, na época. Fui lá, ver o terreiro, ver o Candomblé, 
achei lindo.  Foi quando eu comecei a ver Candomblé, a ver, olhar, olhar 
como uma festa. Foi lá na casa dela, quando ela tirou o primeiro Barco. Ah, 
com mais de 40. Quando eu entrei para o Candomblé para me iniciar eu 
estava com 41anos, Agora, feitura, aí eu já estava aposentada, já tinha bem 
mais, bem mais, mesmo, mais de 50. Sim, como eu estava contando, eu ia na 
casa dessa a minha amiga, em princípio, meramente como uma assistente e, 
aí, a medida que o tempo foi passando as coisas começaram a aparecer. E, 
um dia, numa saída de Iâo, eu caí durinha lá na casa dela. Quando ela viu, 
ela disse assim: ''Olha, como você e sua tia, você não é dessa nação, você é 
da nação de Jêje, então, vá procurar sua tia''. Aí, foi que eu vim procurar ela. 
Quando eu saí daqui, já sai com a notinha na mão para iniciar. Eu vim dizer: 
''Olhe, Benildes falou que eu tive lá um negócio, na casa dela, tive lá um 
desmaio – ''tive lá um desmaio, e ela mandou eu vir aqui na casa da senhora 
porque ela disse que eu sou mais para vir para aqui, e tal, porque é parente e 
tal...'' Aí, ela jogou os búzios dela e disse: ''Ah, já vai ter que dar comida de 
Ogum  a  Olissá.  Tem  que  fazer  uma  obrigação  rapidinho''.  (PTE-SPLP 
n.002/06 IPAC–BA). 54 

52  Regina Maria da Rocha é a atual Gaiaku do terreiro Rumpame Runtóloji. Nasceu em Cachoeira em 1957 no 
município de Cachoeira indo morar, ainda criança, em Salvador. Filha do Vodum Azanssu, foi iniciada com 
41 anos de idade em 1998 pela legendária Gaiaku Luiza, a rainha do Candomblé do Recôncavo baiano, sua 
tia por parte de pai. Fez a obrigação de abiã em 1980, e freqüentou terreiros de candomblé em Salvador e 
Recôncavo desde criança, notadamente, nos bairro de Paripe. Sua iniciação no Jêje demorou 18 anos para 
concretizar-se  em virtude  da  incompatibilidade  de  suas  atividades  profissionais  com o  período  longo  e 
rigoroso com que as vodunces são feitas na nação Jêje que era, até pouco tempo, de um ano de reclusão no 
terreiro. Assim que se aposentou, passou a dedicar-se ao Rumpame, tornado-se o braço direito de Gaiaku 
Luiza na condução da casa. Gaiaku Regina formou-se em enfermagem pela Universidade Federal da Bahia 
em 1965. Trabalhou como enfermeira na Secretaria de Saúde Pública do Estado da Bahia durante trinta anos 
e no exército brasileiro, no Hospital do Exército, aposentando-se em 1996. Em 1997 ela regressou ao terreiro 
para fazer o ‘’santo’’, saindo no penúltimo barco realizado por Gaiaku Luiza em 1998.  Depois do período de 
luto  de  Gaiaku  Luiza,  Mãe  Regina  assumiu  a  casa  em  definitivo,  morando,  entretanto,  em  Salvador, 
regressando ao terreiro nos períodos de festas:  ''É,  foi  ela  que escolheu.  Foi  ela  que escolheu,  já  ficou 
determinado. Ela conversou com essa nossa irmã mais velha,  dona Zulmira,  quando ela estava perto de 
falecer. Uma vez ela conversou comigo, mas era um dia que seu estava meio nervoso, eu disse: ''Eu não 
quero saber'', um dia até lá na casa dessa senhora, mesmo. Eu dizia: ''Eu tenho uma filha, pós-adolescente, eu 
tenho uma filha de 20 anos e que têm a cabeça de 15. E também eu criei  dois sobrinhos. Tenho muito 
compromisso com minha família, eu assumi muito a minha família, eu fui arrimo de família.'' (PTE-SPLP 
n.002/06 IPAC–BA).

53  O calendário de festas do Rumpame Runtóloji é composto por festas em: janeiro nos dois últimos fins de 
semana – no primeiro há o Zandró no sábado a noite, e no domingo têm a festa de todos os Vodum como 
Sarapocã e o Gra, no segundo fim de semana há, novamente, o Zandró no sábado, e no domingo o Boitá, e, 
por  fim, na quarta-feira  após a  segunda festa,  fechando o ciclo  de festas  há a  cerimônia para a  Vodum 
Aziritobossi; e, eventualmente, no mês de agosto para alguma obrigação dos filhos-de-santo.

54  Entrevista realizada com Regina Maria da Rocha, Gaiaku Regina, no Terreiro Rumpame Ayono Runtóloji 
em Cachoeira, em 10/03/2006 por Jorge Maurício, Lula Rosa e Jussara Nascimento como parte integrante do 
processo de Tombamento Estadual SPLP, n.002/06, do IPAC–BA.
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Fig. 244: Entrada do Rumape Runtóloji, Levada, Cachoeira.
 Data: 2009
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Gaiaku Luiza comprou a roça de Cachoeira, que fazia parte da fazenda Tororó, em 1960. Em 

1966, depois da morte de seu pai,  o Pejigan Miguel,  Gaiaku Luiza foi  residir  no Rio de 

Janeiro, onde funda um terreiro Jêje em Jacarepaguá, e lá permanece até 1970 quando retorna 

para Cachoeira para obrigações e, principalmente, para cuidar de sua mãe que se encontrava 

enferma:

Em 1950 eu já estava com a Roça no Cabrito, no subúrbio Ferroviário, no 
local chamado Variante do Cabrito. Lá era uma roça grande. Subindo no alto 
era o atinssá de Azanssu, uma jaqueira que você não via o outro lado. Todos 
os atinssá eram nas árvores. Ao fundo da roça tinha uma pequena cachoeira 
onde ficava a bacia de Oxum. Lá eu tinha quatro vendedores, pois era a 
venda de acaçá que sustentava a roça e as iyaôs que foram recolhidas. No 
Cabrito recolhi  dois barcos,  o primeiro com sete iyaôs  e o segundo com 
cinco. Em 1960 eu vendi o terreno e voltei para Cachoeira e em 1966 fui 
embora para o Rio de Janeiro e só retornei no início da década de setenta. O 
primeiro Candomblé em Cachoeira foi aqui na sala da casa não tinha nada. O 
segundo foi realizado na área em frente da casa com cobertura de palha de 
dendê. Teve missa, muito doce, bolo de aipim, de carimã, vatapá, caruru, 
uma  festa  bonita,  uma  moça  da  rua  da  Feira  embandeirou  parecendo 
corrente,  nas  cores  vede,  amarela  e  cor  de  rosa.  Quando  acabou  o 

Fig. 245: Rumpame Runtoloji, Alta da Levada, Cachoeira, Bahia.
Data: 2011.
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Candomblé, Oyá chamou papai e perguntou: ''De quem foi esta festa?'' ''Não 
foi da Senhora?'' ''E porque que é assim?'' Diga a minha filha que eu nunca 
fui  barraqueira,  eu  quero  meu  abassá  como  o  do  Cabrito''.  (PTE-SPLP, 
n.002/06, IPAC–BA).55

Gaiaku  Luiza  teve  a  sua  vida  marcada  por  inúmeras  dificuldades  financeiras,  tragédias 

familiares, uma vida nômade em busca da sobrevivência, de muita luta para a manutenção do 

seu  terreiro  e  de  seus  filhos-de-santo,  seus  filhos  adotivos,  ganhou  fama  internacional 

imortalizada  pela  música  ‘’O que é  que  a baiana tem?’’,  de autoria  de Dorival  Caymmi 

divulgada na voz de Carmem Miranda:

Eu vendia ali na Rua da Misericórdia num ponto defronte ao Fórum na porta 
de um médico chamado Dr. Bureau e eu estava com vinte e sete anos. Meu 
irmão, Aurino Rodrigues da Rocha era soldado do corpo de bombeiros e no 
casamento  dele,  dia  28  de  março  de  1938,  eu  me  preparei  para  ir  ao 
casamento.  Quando eu desço do Fórum,  fui  para minha casa na Fazenda 
Garcia trocar a indumentária que eu estava, pois era uma segunda-feira e 
depois eu ia voltar para o ponto. Quando eu chego lá, vem um pessoal, são 
os  cidadãos,  depois  fiquei  sabendo  que  era  Dorival  Caymmi  e  Carmem 
Miranda: Ele disse: ''Bom dia, baiana, Eu queria tirar uma foto'' eu respondi: 
''Tanta baiana aqui em Salvador''...Porque, na época, era tanta baiana que não 
acabava mais.  ''E porque vai tirar a minha?''...''Porque você é uma baiana 
autentica''...''Por  isso?''...''A  senhora  daria  o  prazer  em  trajar-se 
novamente?''...Eu disse: ''e minha venda?''...''Ele disse: ''Nós compramos a 
venda da senhora''. Eu que não era abestalhada tomei o carro e fui com eles 
na minha residência na rua do Baú, na Fazenda Garcia. Me trajei novamente, 
eu tinha muito ouro, muito ouro mesmo porque naquela época a coisa era 
melhor. Eles foram olhando e anotando no papel, olhando o ouro, o brinco, a 
saia, a sandália, e tirando retrato. Rodamos a Bahia toda, Conceição da Praia, 
Palácio do Governo com Carmem Miranda, depois me entregou em casa, e 
só disse ''adeus-até-logo''. Na época ele era bem jovem, acho que ele tinha 
uns 19 anos.  Quando passou umas semanas,  passam os gazeteiros com a 
minha cara estampada em todos os jornais da época. No elevador Lacerda, o 
retrato  da  baiana  era  vendido  a  dois  mil  réis.  Este  encontro  serviu  de 
inspiração para a criação da música O que é que a baiana tem? De Dorival 
Caymmi, lançada em 1939 e que foi também gravada por Carmem Miranda. 
(PTE-SPLP, n.002/06, IPAC–BA).56

55  Entrevista realizada com Giaku Luiza, no Terreiro Rumpame Ayono Runtóloji em Cachoeira, em 04/06/2005 
por Nívea Alves do Santos como parte integrante do processo de Tombamento Estadual SPLP, n.002/06, do 
IPAC– Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico da Bahia.

56  Ibid., 2006.
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Gaiaku Luiza foi  uma líder  religiosa que transitou entre  várias nações de candomblé,  em 

função de sua trajetória de vida. Trajetória que lhe conferiu uma formação religiosa plural que 

se  reflete  na  arquitetura  do  Rumpame Runtoloji,  em seus  enlaces  arquitetônicos,  no  seu 

aspecto  híbrido,  em  uma  heterogeneidade  multitemporal.  Seus  pais  pertenciam a  nações 

diferentes, seu pai Pejigan Miguel era Jêje-Mahi, e sua mãe Cecília era Nagô-Vodum, cresceu 

num universo Jêje do mais antigo e respeitado terreiro de Candomblé do Recôncavo Baiano, a 

Roça do Ventura. Foi iniciada no Ketu, no terreiro do Portão de Muritiba, e mais tarde no 

Jêje-Mahi no Bogum em Salvador. Todavia, iniciou gente nas nações Ketu, Ixejá, Angola e 

Jêje, conhecendo, portanto, os rituais e fundamentos de várias nações. Frequentou, em sua 

mocidade, terreiros tanto em Salvador quanto no Recôncavo das mais diversas nações. Gaiaku 

Luiza foi a mais ilustre entre as ilustres mães-de-santo do Recôncavo Baiano.  A rainha, entre 

as rainhas, rainha Oiá, guerreira e defensora da tradição:

O Candomblé é como pedir uma moça em casamento. Você quer se casar 
comigo? Ai o senhor vai namorar, vai casar e vai ter uma responsabilidade 
do  ''fundo  da  chave''.  O  Candomblé  é  a  mesma  coisa,  têm  uma 
responsabilidade  muito  grande.  Hoje  em  dia  não  está  mais  como 
antigamente. Os homens só entravam com calça e as mulheres com saia. Eu 
acho muito importante o Candomblé, é como uma faculdade, um quartel, 
têm  os  seus  dias  certos,  têm  as  horas  certas.  Só  que  muitos  não  estão 
cumprindo,  é mais luxo, na minha época não se usava seda, era pano de 
algodão, saiote ou saieta. Naquela época não se usava piso no chão, era folha 
como eu faço até hoje, as folhas do dono da ''nação'', era a folha no chão. O 
ogan era pessoa simples, aquele senhor idônio, tudo ali direitinho, com sua 
roupa simples.  A mão  já  vivia  grossa  de bater  o  atabaque.  Têm que  ser 
simples. Têm que mostrar o aprendizado, o respeito, de maneira que todos 
esses anos eu mantive o que a minha Gaiaku me ensinou. Têm o Ketu, o 
Ixejá, o Angola, o Congo, mas eu me criei no Jêje-Mahi, porque a disciplina 
era muita. (PTE-SPLP, n.002/06, IPAC–BA).57

E, ainda:

A primeira Nanã que eu fiz foi em Zulmira Santana num Terreiro de Angola 
cuja  Mameto  chamava-se  Sinhá  Marieta,  no  bairro  de  Cosme  de  Farias. 
Quem cuidava era eu, ela tinha sete anos e eu estava com 32 anos em 1941. 
Raspei a cabeça. A mãe de santo era muito mais velha que eu. Como ela 
colocou um barco de oito e a velha era como eu na nação, era louca pelo 
Angola e não quis mudar, então me chamou para eu raspar a única do barco 
que  o  Orixás  era  do  Ketu.  Nanã  usava  uma  manta  cumprida  amarrada 
embaixo do braço até embaixo. Nanã são tinha filá, não tinha búzios, só no 
Jêje é que usa. Nanã é que é mãe dos búzios [...] No dia 04 de dezembro de 

57  Ibid., 2006.
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1943  eu  disse:  ''Vou  ver  minha  mãe  hoje  na  cabeça  de  Joãozinho  da 
Golméia''. Eu criava essa menina, chamava-se Celina e ela estava na época 
com 11 anos. Nesse dia, eu mandei ela tomar banho que a turma da roça já 
estava  pra  chegar  e  levar  agente.  A menina  entra  na  bacia  e  nunca  se 
levantava, não houve remédio, têm tijolo quente. A rezadeira disse que não 
tinha cura e a baba escorrendo. Ah, eu chorava. Mandaram eu fazer café e 
botar folha de pitanga dentro e dar para ela tomar. Nada. Que doença é essa? 
É Exu? É santo? É espírito? Aí, ela pegou na menina: o meu Olissá passou 
pra ela. Passado o tempo já ''feito'' lá no Cabrito, só foi feito quando ela tinha 
23 anos, ele disse: ''que era velho, mas não era doente que eu ficasse com o 
velho (Azanssu) que ele ficava com a menina''. No dia da obrigação da Deré 
Delza eu chamei: ''Celina venha comer a comida de Ogum''. Foi nesse dia 
que ela ficou espichada. É isso que até hoje eu culpo Olissá. Ficou espichada 
de domingo até o outro domingo. Depois, de tudo consumado, que ele veio 
me dizer que eu ficasse com o doente – Azanssu – que ele queria brincar. 
Celina faleceu com 70 anos, no município de Terra Nova na Bahia. (PTE-
SPLP, n.002/06, IPAC–BA).58 

O Rumpame Runtóloji apresenta enquanto configuração espacial: na entrada, logo após o Rio 

Caquende, o assento de Exu Xoroquê, subindo uma escadaria, em uma topografia íngreme, há 

no centro do terreiro duas construções, dois corpos arquitetônicos articulados, dois irmãos 

siameses, duas construções geminadas: a primeira é o barracão com o abassá, o roncó, sabaji, 

peji dos voduns dos filhos-de-santo da casa; e, o segundo, a casa de Gaiaku Luiza, com suas 

diversas  dependências,  que  funcionou  como barracão  na  época  de  sua  transferência  para 

Cachoeira. Em frente a essas duas arquiteturas existe um pórtico com o busto de Gaiaku Luiza 

posto nas comemorações do seu centenário, inaugurada pelo IPAC em 2010, e, ainda, uma 

casa de Elegbara, e a casa dos Ogãs, onde eles ficam hospedados durante as obrigações. 

Atrás da casa de Gaiaku e do barracão existe o templo de Azanssu, o regente do templo, toda 

feita de taipa-de-mão e de palha. No início da mata sagrada, nesse espaço, existe ainda, uma 

cozinha  ritual,  um  galinheiro  e  uma  residência  de  um  dos  membros  da  casa.  Entre  as 

construções geminadas e o riacho do Caquende há uma exuberante mata sagrada com vista 

para o Rio Paraguaçu e a Cidade de Cachoeira, onde estão todos os atissá59 dos Vodum do 

templo (ver Fig. 246 a 250).

58  Ibid., 2006.
59  Atissá é a nomeclatura utilizada para designar os assentos dos Vodum na nação Jêje.



                                                                                                                                                351

 

Fig. 247: Acima casa de Gaiaku Luiza e abaixo Barracão, Abassá, as 
Construções Siamesas. Data: 2009

Fig. 246: Rumpame Runtoloji: 1-Quarta dos Ogã, 2-Busto de Giaku Luiza, 3-
Mavambo, 4-Casa de Giaku Luiza, 5-Barracão, 6-Cozinha Ritual, 7-Casa, 8-
Galinheiro, 9-Azansu, 11-Elegbara Tiriri, 12-Aizon, 13-Legba, 14-Agué, 15-
Sobó, 16-Oiá, 17-Averekete, 18-Odé, 19-Badê, 20-Aziritobossi, 21-Azanzu, 
22-Averekete, 23-Loko, 24-Sobô, 25-Akoko, 26-Loko, 27-Exu Avimagi, 28-

Avimagi, 29-Elegbara Baroma. Data: 2011.
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Fig. 248: Pórtico onde se encontra o busto de Gaiaku Luiza, e, atrás 
a casa dos Ogãs. Cachoeira, Bahia. Data: 2009

Fig. 249: Casa de Azanssu feita de taipa-de-mão e palha do dendê. 
Rumpame Runtoloji, Cachoeira, Bahia. Data: 2009
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O enlace arquitetônico no Rumpame Runtóloji emerge como transposição da própria natureza 

de sua fundadora, Gaiaku Luiza, que teve uma formação e vida religiosa diversificada, plural, 

transitando  por  diversas  nações:  Ketu,  Jêje,  Nagô-Vodum,  Ixejá,  e  Angola.  A arquitetura 

incorpora  a  vida  de  sua  criadora,  espacializa  a  trajetória  da  vida  de  Gaiaku  Luiza,  a 

complexidade religiosa de sua formação. 

A heterogeneidade multitemporal no terreiro do Rumpame Runtóloji  ocorre através de duas 

hibridações espaço-temporais: as relações dos atissá (árvores sagradas); e, a relação entre as 

casas siamesas. 

O primeiro enlace arquitetônico que se estabelece é a hibridação de árvores sagradas na mata 

sagrada. A mata sagrada na nação Jêje é potencializada, constitui a arquitetura por excelência 

desses terreiros, como si diz entre o povo-de-santo:  ‘’Jêje sem riacho, mata, árvores e chão 

batido não é Jêje’’. Mas, nessa arquitetura ‘’invisível’’ construída por árvores, cada uma se 

transforma em um templo, e a mata, por conseguinte, em um grande santuário ao ar livre (ver 

Fig. 251). 

Fig. 250: Cozinha Ritual. Rumpame Runtoloji, Cachoeira, Bahia
 Data: 2009
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Diferente das outras nações os Vodum da casa são assentados preferencialmente, nas árvores, 

evitando-se,  portanto,  construções de templos para cada divindade,  sendo os assentos dos 

filhos do templo reunidos, de forma coletiva, em um único peji (quarto pequeno), dentro do 

barracão.  Nessa arquitetura de Árvores encontramos não só Voduns dos Jêjes, mas também, 

Orixá dos Iorubás, e Inquices dos Angolas, convivendo e dividindo o mesmo espaço da mata, 

tal como eles transitaram pelo corpo e memória de Gaiaku, em suas vivências. 

Na mata  sagrada  do  Rumpame Runtoloji  há  os  atissá  (assentos),  dos  Vodum em árvores 

sagradas distribuídas em três famílias características do sistema religioso Jêje, e de assentos 

de Orixá do sistema Nagô-Vodum, e, também, de Inquices da nação Angola, que se agregam e 

combinam-se no espaço, não havendo separação entre eles.

Da família Dan, o vodum cobra, temos: Bessém, Dambé, Bafono Decá, Quenquen, Cotoquen. 

Da família real, os Kaviono ou Hevioso, existem: Sogbô, Badê, Loko, Akoko, Akosi, Possu, 

Averekete, e outros como Olissá, Gun, Odé, Ágüé, Aziritobossi, Aziri, Legba, Elegbara Tiriri, 

Elegbara Barobama.

Fig.251: Rumpame Runtoloji – Árvores Sagradas dos Vodum.
 Data: 2011.
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Da família do deus da varíola e das curas Sapakpatá, temos: Azanssu, Avimaje, Azoani. E, 

ainda,  da família  Nagô-Vodum, os  ’’estrangeiros’’,  divindades  de outras  etnias que foram 

incorporadas por agregação e combinação à tradição Jêje, os Orixá Iorubás, existem: Exu 

Xoroquê,  Oxalá,  Oiá  Igbalé,  Ogum,  Oxossi,  Oxum,  Ossaim,  Omolu,  Nanã,  e,  o  Inquice 

Tempo. Há ainda o atissá dos Egum, os Aizan e o Ilê Exu Mavambo  (ver Fig. 252 a 254). 

Assim nos relata Giaku Luiza:

O Vodum que governa o Rumpame é Azanssu e Olissá. Os Voduns estão 
agrupados em famílias e estas famílias e os respectivos Voduns são: Família 
dos  Kavionos  ou  Khevioso:  Sogbo,  Badé,  Possu,  Acarombé,  Loko, 
Averekete. Família de Dan:  Bessém, Quem Quem, Acotoquem, Namussê, 
Dancassu, Apotoquem, Doquem, Aziritobossi. E finalmente as famílias dos 
Nagô-Vodum, ou seja, aqueles cultuados no Nagô que foram incorporados 
ao Jêje: Iemanjá, Ogum, Oxum, Azanssu, Nanã, Oyá, Avimage, Olissá, Odé 
e Agué. (PTE-SPLP, n.002/06, IPAC–BA).60

E, ainda, tratado por Gaiaku Regina:

No Jêje Mahi os Voduns da parte do fogo e os Voduns da linha de Dan, os 
Kavionos, como chamamos, os Kavionos ou Khevioso, Sogbô, Badé, Possu, 
Acarombé, Loko, Averekêti, esses são os da linha Khevioso e os da linha de 
Dan,  a  linha  de  Bessém,  Bessém,  Quem  Quem,  Acotoquém,  Namussê, 
Dancassú, Apotoquem, Doquem, Quem Quem, Aziritobossi, toda essa linha 
de Bessém. E também Voduns do Nagô Vodum que são cultuados, também, 
no Jêje. Todos os Voduns do Nagô Vodum também são cultuados no Jêje: 
Iemanjá, Ogum, Oxum, Azanssu, Nanã, Oiá, Odé, Oxossi que nós chamamos 
de Odé, Omilu, que nós chamamos de Azanssú, Iansã, nós chamamos de 
Oyá, Oxum, Iemanjá, todos os outros voduns são cultuados aqui também. 
Aqui na casa nós temos, já foi iniciado no primeiro Barco, foram sete: foi 
Olissá, Nanã, Azanssu, Oxum, Oyá, Ogum e Bessém. No segundo barco foi: 
Bessém, novamente, Oyá, novamente, Odé, outro Oxum e outro Azanssú. 
(PTE-SPLP, n.002/06, IPAC–BA).61

60  Entrevista realizada com Giaku Luiza, no Terreiro Rumpame Ayono Runtóloji em Cachoeira, em 04/06/2005 
por Nívea Alves do Santos como parte integrante do processo de Tombamento Estadual SPLP, n.002/06, do 
IPAC– Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico da Bahia.

61  Entrevista realizada com Regina Maria da Rocha, Gaiaku Regina, no Terreiro Rumpame Ayono Runtóloji 
em Cachoeira, em 10/03/2006 por Jorge Maurício, Lula Rosa e Jussara Nascimento como parte integrante do 
processo de Tombamento Estadual SPLP, n.002/06, do IPAC–BA.
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Essa hibridação espacial é também temporal, potencializa-se durante a festa Jêje do Boitá. O 

Boitá é uma festa pública que ocorre à tarde do segundo domingo de janeiro após o sacrifício 

de animais votivos. O Boitá é uma festa em louvor ao dono da nação Jêje-Mahi, o Vodum 

Bessém. Consiste em um cortejo público que nasce no barracão tendo a frente à Gaiaku do 

templo, os ogãs e em séquito as vodunsis, em especial uma vodunsi de Ogum que leva o 

carrego do Boitá  na cabeça, e apresenta-o nos atissá de Azansu e Bessém. O cortejo, onde 

todos estão vestidos de branco, desenvolve-se ao longo da mata sagrada percorrendo todos os 

atissá do templo, conectando, enlaçando, entrelaçando com sua corrente de axé as árvores 

sagradas  do  panteão  Jêje-Mahi  (Dan,  Hevioso,  Sakpata),  os  Orixá  do Nagô-Vodum,  e  os 

Inquices do Angola. Nicolau Parés nos trás uma etnografia da festa: 

Os voduns incorporam no barracão ao som do toque adarrum por volta das 
14 horas, ''hora dos voduns chegar à terra''. Logo depois, eles descem ao rio 
para tomar banho, antes de ser paramentados com as suas vestes rituais. Por 
volta  das  17  horas,  concluídos  todos  os  preparativos,  o  cortejo  entra  no 
barracão. Os atabaques e o ogã tocam, e o huntó canta.: Aê a ito, aê ba ito, aê 
a  aito,  aê  aba  ito.  Esse  canto,  respondido  pelos  participantes,  repete-se 
hipnótico e monótono durante a maior parte da obrigação. Em fila indiana 
aparecem os ogãs, a gaiaku, os voduns e as equedes. Todos vestem rigoroso 
branco – os ogãs com uma toalha branca amarrada na cintura, caindo na 
parte frontal até os pés descalços. Quatro ogãs vêm na frente, o primeiro 
leva  uma  gamela  cheia  cheia  de  amasi,  o  segundo,  uma  com farofa,  o 
terceiro, uma com farinha de mandioca e o quarto, uma com milho torrado 
ou pipoca. À medida que avança a procissão, o primeiro vais aspergindo o 
amasi  com  um  ramalhete  de  folhas,  e  os  outros  vão  jogando  no  chão 
pequenas quantidades dos alimentos. Atrás dos ogãs vem a gaiaku com adja, 
seguida de Ogum, que carrega o boitá. O ogã impé, que dirige o séquito, 
acompanha de perto o fundamento. Depois vêm os demais voduns, todos 
descalços e de branco,  com o ''avô funfun'',  como dizem no ketu. Várias 
equedis assistem aos voduns e fecham a procissão. Depois de dar três voltas 
no barracão (e apresentar o fundamento diante dos atabaques), o cortejo sai 
ao exterior e inicia o seu percurso pelo terreiro, dando uma, duas ou três 
voltas em torno de várias árvores sagradas (atinsa). Na chegada do cortejo 
na frente do assento de Bessen que, no caso, não é um atinsa, mas um monte 
de terra recoberto de pedaços de louça, o boitá é descarregado da cabeça de 
Ogum e apresentado ao vodum. Canta-se, então, Eta jero ita kaia, beta besi, 
Eta jero ita kaian, beta besi. Após uns minutos, a procissão reinicia o seu 
percurso até chegar ao assento de Azansu, onde se repete a mesma parada e 
canto. O cortejo continua depois ao som do primeiro canto e, retornado ao 
barracão após uma meia hora, conclui a parte exterior da obrigação que deve 
sempre acabar antes do pôr-do-sol (PARÉS, 2007, p. 347)    
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Fig. 253: Atissá assentamento do Vodum Badê Rumpame Runtóoji, 
Cachoeira, Bahia. Fonte: Elias Mascarenhas, 18/04/2006, Processo 

de Tombamento Estadual SPLP n.002/06 do IPAC-BA

Fig. 252: Assento de Dambé Bessém. Rumpame Runtóloji, 
Cachoeira, Bahia. Fonte: Elias Mascarenhas, 18/04/2006, Processo de 

Tombamento Estadual SPLP n.002/06 do IPAC–BA
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O segundo enlace arquitetônico  no Rumpame Runtóloji  é  a  relação entre  as  Construções 

Siamesas. Relação estabelecida entre os símbolos católicos e africanos presente em ambas as 

construções.  Aparentemente,  no  exterior,  elas  apresentam-se  como  duas  construções 

autônomas, mas internamente são uma só, ligadas umbilicalmente, como duas irmãs siamesas 

cuja sobrevivência de uma depende da outra (ver Fig. 255). 

Fig. 254: Atissá assentamento do Vodum Avimaje. Rumpame 
Runtóloji, Cachoeira, Bahia. Fonte: Elias Mascarenhas, 18/04/2006, 

Processo de Tombamento Estadual SPLP n.002/06 do IPAC-BA

Fig. 255: Construções Siamesas - Casa de Gaiaku Luiza a esquerda, e 
Barracão (Abassá, a direita. Rumpame Runtóloji, Cachoeira, Bahia.

 Data: 2009
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Essa relação de ligação acontece através das duas janelas presentes na parede que une a sala 

de visita da casa de Gaiaku Luiza com o barracão, imprimindo transparência, interpenetração 

entre o sagrado e profano, entre o ritual e o lúdico, entre a festa aos Vodum e o dia-a-dia, 

criando  uma  única  atmosfera  da  existência  sagrada,  produzindo  uma  vida  cotidiana 

sacralizada (ver Fig. 256).

Na simplicidade arquitetônica característica do Jêje-Mahi tanto no espaço do barracão quanto 

na  sala  da  casa  de  Gaiaku,  que  à  tempos  atrás  fora  também um barracão,  cujas  janelas 

descortinavam o Rio Paraguaçu, encontram-se compondo o mesmo espaço imagens de santos 

católicos com imagens de divindades africanas. 

No Abrigo Santa Bárbara como é chamada a casa de Gaiaku Luiza, na sala de estar há uma 

estátua de Iemanjá em sua forma latinizada de sereia, e ao fundo na parede uma imagem 

católica de Santa Bárbara (ver Fig. 257). No espaço do barracão, estão lado a lado à imagem 

de Jesus Cristo  cruzificado e  Nossa Senhora,  e,  na outra  parede uma imagem do Vodum 

Azanssu, o regente da casa (ver Fig. 258 a 259).

    

Fig. 256: Janelas de ligação da casa e abassá, Rumpame Runtóloji, 
Cachoeira, Bahia. Fonte: Elias Mascarenhas, 18/04/2006, Processo 

de Tombamento Estadual SPLP n.002/06 do IPAC-BA
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Fig. 257: Imagem de Iemanjá e Santa Bárbara. Rumpame Runtóloji, 
Cachoeira, Bahia. Fonte: Elias Mascarenhas, 18/04/2006, Processo 

de Tombamento Estadual SPLP n.002/06 do IPAC-BA

Fig. 258: Barracão, Abassá do Rumpame Runtóloji, 
Cachoeira, Bahia. Fonte: Elias Mascarenhas, 18/04/2006, Processo de 

Tombamento Estadual SPLP n.002/06 do IPAC-BA
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Sejam nos espaços eminentemente voltados para as atividades litúrgicas, sejam nos espaços 

voltados para as atividades corriqueiros do cotidiano, da esfera da reprodução da vida, há 

presença das divindades africanas e santos católicos, regendo e compondo ambos os espaços 

trazendo a ventura e a fortuna. 

Então, vimos que no Terreiro Ogodô Dey o enlace arquitetônico opera uma hibridação de fora 

pra dentro, no Dendezeiro o enlace arquitetônico acontece de dentro pra fora, no Terreiro do 

Capivari - Da Cajá -, o enlace arquitetônico acontece circunscrita no barracão, o Lobanekum 

nos  apresenta  um  enlace  arquitetônico  tátil,  de  superfície,  e  no  Rumpame  Runtoloji  os 

processos de subjetivação de sua comunidade terreiro, a relação de si consigo, ''o lado de 

dentro'', provenientes de seus saberes e poderes (os estratos de saber e diagramas de poder), o 

''lado de fora'', traçam um enlace arquitetônico na temporalidade do Boitá em meio aos atissá 

(árvores sagradas), dos Vodum na mata sagrada, onde e quando o cortejo enlaça e entrelaça as 

árvores  criando  a  heterogeneidade  multitemporal,  a  totalidade  fragmentária  entre  Vodum, 

Orixá e Inquices. 

Todos regidos por Bessém o homenageado da festa, que por sua vez rege a vida dos mortais 

trazendo-lhes a fortuna em seu movimento de serpente.  O Rumpame Runtoloji é o lugar do 

enlace arquitetônico entre as árvores sagradas em uma hibridação espaço-temporal de culturas 

distintas inseridos no sistema religioso do Candomblé das cidades de Cachoeira e São Félix. 

Fig. 259: Imagens de Jesus Cristo, Nossa Senhora e Azanssu no 
Rumpame Runtóloji, Cachoeira, Bahia. Fonte: Elias Mascarenhas, 
18/04/2006, Processo de Tombamento Estadual SPLP n.002/06 do 

IPAC-BA
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2.7 – ARQUITETURAS DA FORTUNA.

Bessém  com  a  maleabilidade  peculiar  da  serpente  envolve,  enrosca-se, entrelaça-se  na 

trajetória existencial dos homens trazendo-lhes fortuna e afagando-os em seus momentos de 

desventuras  e  infortúnios,  agregando,  combinando,  em  uma  hibridação  de  espaços  e 

temporalidades  todas  as  entidades  para  dar  sustentação  ao  fluxo  da  vida,  criando  a 

espacialidade híbrida dos terreiros, os lugares da esperança: deuses africanos Orixá, Vodum, 

Inquice; entidades autóctones, os Cablocos, os índios Kiriri, Kariri, Tupinambás; entidades 

como Preto  Velho,  Boiadeiro,  Marujo;  santos  e  santas  católicas;  e,  os  Maçons  com seus 

elementos simbólicos. Todos juntos, cada um em seu devido lugar e em sua temporalidade, 

constituindo  heterogeneidades  multitemporais,  compondo  totalidades  fragmentárias, 

edificando um mundo de hibridações espaço-temporais.

O mundo, segundo Heidegger, designa o conceito existencial-ontológico da  mundaneidade. 

Todavia,  a  própria  mundaneidade pode alterar-se,  transformar-se.  O mundo,  portanto,  não 

‘’é’’, nunca ‘’é’’, não é um estar dado, um a priori rígido, pré-estabelecido. Mas sim um estar 

sendo, de forma dinâmica, relacional, circundante, um mundo que se constrói com, como, 

para e quando. 

A mundaneidade circundante,  relacional e dinâmica, se dá a partir  do mundo da presença 

cotidiana,  no  ser-no-mundo  cotidiano,  no  dia-a-dia  da  existência.  Do  mundo  circundante 

advém o mundano62: ‘’Terminologicamente, o adjetivo derivado mundano indica, portanto, 

um modo de ser da presença e nunca o modo de ser de um ente simplesmente dado ‘’no 

mundo’’(HEIDEGGER, 2006, p.113). 

62O mundano entendido como um modo de ser da presença se dá segundo Merleau-Ponty através do corpo. A 
presença do mundano não ocorre através da sua relação consciente com os objetos da mundaneidade geral, 
mas sim acontece, em temporalidades diversas, através da presença do corpo. O mundo existe e se constrói 
através da percepção do corpo, da corporeidade como realidade ontológica. O corpo não é entendido como 
objeto, ou uma parte do mundo, numa relação clássica corpo-mundo do cogito cartesiano do eu penso logo 
existo, mas habita a ordem do sensível do eu sinto, eu gosto, eu desejo, eu vivo e eu amo. Não o corpo como 
objeto da filosofia da consciência (toda consciência é consciência de alguma cosia). Mas o corpo carne, carne 
do mundo.  Corpo amplia a mundaneidade para a vontade, o desejo, a linguagem, a poética de um mundano 
que se torna uma ''carne do mundo'', definido por Merleau-Ponty como o ser cuja natureza é sensível, que 
estabelece uma ontologia do sensível, da percepção: ''Carne do mundo, descrita (a propósito de tempo, espaço, 
movimento) como segregação, dimensionalidade, continuação, latência, imbricação. [...] Isso quer dizer que 
meu corpo é feito da mesma carne que o mundo (é um percebido), e que para mais essa carne de meu corpo é 
participada  pelo mundo,  ele  a  reflete,  ambos  se  imbricam mutuamente,  (o  sentido a  um tempo auge  de 
subjetividade e auge de materialidade), encontram-se em relação de transgressão e encadeamento – isso quer 
ainda dizer: meu corpo não é somente um percebido entre percebidos, mede-os'' (PONTY, 2005, p. 225)  
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O modo de ser da presença, a maneira de estar no mundo, a mundaneidade dos terreiros de 

Candomblé  de  Cachoeira  e  São  Félix  ocorrem através  da  hibridação  espaço-temporal  de 

elementos culturais distintos em bases religiosas afro-brasileiras próprias dessas cidades. Esse 

processo de hibridação ocorre com diferenças de grau. 

Assim,  no Terreiro Ogodô Dey a  hibridação ocorre  num enlace arquitetônico de fora  pra 

dentro.  No Terreiro do Dendezeiro a hibridação espaço-temporal  acontece em um enlace 

arquitetônico de dentro pra fora. No Terreiro do Capivari a hibridação espaço-temporal atua 

num enlace  arquitetônico  circunscrita  ao  espaço  do  barracão.  No  Terreiro  Lobanekum a 

hibridação espaço-temporal assume um enlace arquitetônico de superfície, tornando-se tátil. 

No Terreiro do Rumpame Runtóloji  a hibridação espaço-temporal acontece em um enlace 

arquitetônico em meio a árvores sagradas. 

Enlaces  arquitetônicos  operados  através  das  festas,  das  temporalidades  dos  rituais,  que 

imprimem um ritmo ao espaço, dinamizam e mudam a percepção da arquitetura.  O híbrido 

imprime na arquitetura  dos Terreiros de Candomblé de Cachoeira  e  São Félix  através  do 

enlace arquitetônico espaço-temporal de forma simultânea, como foi dito em outra ocasião: o 

mestiço, o crioulo; o 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 e seus simbolismos, a 

mundaneidade do mundo, o Mundano.

As  arquiteturas  dos  Terreiros  de  Candomblé  do  Cachoeira  e  São  Félix  -  Arquiteturas 

Mundanas  –  desterritorializam-se  dos  agenciamentos  de  enunciados  (sistema  semiótico, 

regime de signos), e agenciamentos máquinicos (o que se faz, ações e paixões), do: purismo, 

africanismo, nagô-centrismo. Traçam por meio da hibridação linhas de fuga aos processos de 

reafricanização e purificação do século XX: reafricanização-nagocização de Martiniano do 

Bonfim, reafricanização dos anos de 1970 e 1980, e reafricanização-batunização dos anos 

1990 e 2000. 
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Hibridação  que  veem  em  resposta  a  uma  micropolítica  composta  pelos  processos  de 

subjetivação,  a relação de si consigo, ''o lado de dentro'', provenientes de saberes e poderes 

próprios (os estratos de saber e diagramas de poder), o ''lado de fora'', que vão em sentido 

contrário a  dobra  da  espera  (Michel  Foucault),  presente  na  sociedade  mais  ampla. 

Subjetivação  que  se  nega  à  espera  da  morte,  condenação,  salvação,  eternidade,  paraíso, 

inferno, etc... 

No  Candomblé  a  felicidade  não  é  algo  a  ser  esperado,  mas sim  a  ser  vivido,  e,  com 

intensidade. O Candomblé cobra o tempo do agora. No Candomblé a felicidade é imanente, é 

vivida a cada instante. O povo-de-santo não se curva à dobra da espera da sociedade mais 

ampla, e traçam relações existenciais outras com subjetividades próprias relacionadas aos seus 

saberes e poderes, criam contra-saberes e contra-poderes, traçam uma emancipação a dobra da 

espera. O Candomblé traça uma linha de fuga à dobra da espera das religiões escatológicas e 

messiânicas  (Judaísmo,  Islamismo,  Cristianismo),  da  sociedade  mais  ampla,  sobretudo,  o 

Cristianismo em suas diversas ramificações (Catolicismo, Protestantismo, Neo-Pentecostais, 

etc...), em que a felicidade é algo esperado, adiado, uma coisa a ser atingida no além vida e 

após a morte,  demasiadamente abstrata  e transcendente,  uma busca da salvação eterna da 

alma, tendo como prêmio de uma ''boa conduta em vida''  o acesso ao paraíso e,  ainda,  a 

salvação do inferno.

Nos  terreiros  de  Candomblé  são  construídos  diferentes  processos  de  saberes-poderes-

subjetivações  em  relação  à  sociedade  mais  ampla.  Saberes  (visíveis)  próprios,  locais, 

conhecimentos específicos dessas comunidades afro-brasileiras que se dão através das danças, 

músicas,  comidas  sagradas,  das  indumentárias,  ferramentas,  línguas,  itans,  mitos,  orikis, 

estéticas,  rituais  diversos  (ossé,  bori,  matança  e  sacrifício  de  animais  votivos,  oferta  de 

comidas  sagradas,  saída  de  iaô,  xirê,  axexê,  etc...),  e  poderes  (invisíveis),  que  traçam 

diagramas  de  poderes  através  das  hierarquias  litúrgicas,  relação  com  divindades  (Orixá, 

Vodum, Inquice), ancestrais (Egum), Cablocos e outras entidades como o Marujo, Boiadeiro, 

Preto Velhos, etc...  Contra-saberes e contra-poderes, saberes e poderes locais e próprios, o 

''lado  de  fora'',  que  se  dobra,  no  ''lado  de  dentro'',  promovendo  a  edificação  subjetiva 

individual e coletiva das comunidades terreiros, que se negam esperar a felicidade, se negam à 

dobra da espera da sociedade mais ampla. 
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O povo-de-santo de Cachoeira e São Félix criam seus territórios existenciais coletivos auto-

referentes,  seus  terreiros  de  Candomblé  com  seus  espaços  híbridos,  criando  enlaces 

arquitetônicos agregando de diversas formas, em sua imanência, no espaço e na arquitetura 

todos os desvalidos que levam a fortuna regidos por Bessém, que lhes entrega a felicidade do 

agora, os processos de subjetivação da felicidade imanente. 

Todos  lá:  africanos,  afro-brasileiros,  mestiços,  crioulos,  índios,  europeus,  estrangeiros 

presentes, cultuados e reverenciados, no dia-a-dia, em obrigações e festas com seus: assentos, 

atissá,  árvores,  pedras,  riachos  e  lagoas  sagradas,  imagens,  pinturas,  gravuras,  retratos, 

esculturas,  templos,  oratórios,  altares  e,  os  corpos  dos  mortais,  que  essas  entidades  e 

divindades utilizam para se fazerem presentes durante as obrigações e festas púbicas, corpos 

dos mortais, visíveis, e corpos dos imortais, invisíveis, que se fundem em corpos do êxtase 

edificando  lugares  da  fortuna,  os  terreiros  de  Cachoeira  e  São  Félix,  que  propiciam  a 

felicidade cotidiana. 

Todos mundanos, juntos, nessa mundaneidade do mundo que é o Terreiro de Candomblé no 

esforço coletivo de dá sustentação ao fluxo da vida, da existência, da presença no mundo dos 

mortais,  de trazer-lhes  fortuna e  afagá-los  nos infortúnios e  nas desventuras.  Arquiteturas 

Mundanas - arquiteturas da imanência, presença, existência; arquiteturas da vida. 

Conceituamos  Arquiteturas  Mundanas  as  arquiteturas  dos  terreiros  de  Candomblé  de 

Cachoeira  e  São  Félix  cuja  presença  se  dá  através  de  corpos  arquitetônicos  híbridos, 

configurando-se  como  uma  totalidade  fragmentária,  uma  heterogeneidade  multitemporal, 

formada por diversos graus de enlaces arquitetônicos que acontecem através de hibridações 

espaço-temporais  entendidas  enquanto  combinações,  agregações,  relações,  enlaces,  e 

entrelaçamentos  de  elementos  culturais  diferentes  ao  longo  do  tempo  na  criação  de 

arquiteturas que edificam lugares únicos, próprios e singulares.
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Bessém, fatigado de nos guiar nas venturas e desventuras dos Terreiros de Candomblé de 

Cachoeira  e  São  Félix,  mostrando-nos  a  hibridez  espaço-temporal  desses  templos  afro-

brasileiros propiciados pelo encontro existencial dos desafortunados e desvalidos nos entrega 

a Oxum, a divindade da beleza, elegância, charme, fertilidade, que em sua rede de rios, as 

tranças de seus cabelos que ela lança sobre os morros do Recôncavo, nos levará numa viagem 

pelos territórios-rede, os lugares fortes, significativos, sagrados que vão além dos muros e 

cercas dos terreiros.

Lugares  sagrados  que  se  conectam  com  as  arquiteturas  dos  templos  afro-brasileiros, 

espalham-se  pelas  cidades  de  Cachoeira  e  São  Félix,  e  ampliam-se  por  toda  a  região.  A 

senhora da beleza nos guiará através de seus rios por essas Arquiteturas Itinerantes.  
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CAPÍTULO III: 
ARQUITETURAS ITINERANTES 
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Os Deuses estão intimamente ligados com a concepção de si mesmo 
do homem. Quando o homem considera a si mesmo como uma 
''espécie'' sobrevivente do gênero ''ser humano'', ele não tem direito à 
vinda do deus, nem mesmo direito à experiência do vôo dos deuses. 
Esta mesma experiência pressupõe que o ser humano histórico é 
consciente de si mesmo como transportado para o centro aberto dos 
entes abandonados pela verdade do seu ser. O homem não precisa 
de deuses quando vê a si mesmo como apenas mais um animal 
entre os outros; somente consciente de sua peculiar finitude, como 
um ente consciente dos entes como um todo, é que pode precisar de 
deuses. Homem e deuses brotam juntos do ser, como margens 
formadas pelo surgimento de um rio.  

 
 

Martin Heidegger 
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ARQUITETURAS ITINERANTES 

Rede – Arquiteturas: Raiz de Airá, Ilê Axé Xangô Obá Curuji,   

Roça do Ventura – Cidade: Os Lugares Sagrados na Cidade -  

Região: A Festa da Pedra da Baleia – Arquiteturas em Trânsito 

 

3.1-REDE. 
 

 

É, foi tirar da porta da rua aí, e foi fazendo, até quando chegou lá no fundo no 

riacho, e a outra parte é, no riacho é, a de Tobossi têm um rio, ali no rio, no 

riacho mora Tobossi, era Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora da 

Conceição, é Iemanjá, Oxum, tudo, é, é, é aí chama Tobossi é todo mundo é 

Nanã, é Azerê, é Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora do...outro lado 

de Tobossi, agente faz obrigação também de...de...Iansã, é, é é Oiá. 

(informação verbal)
1
. 

 

Laços muito estreitos existem entre Oxum e os reis de Oxogbô. Nesse Lugar, 

a festa anual das oferendas a Oxum é uma comemoração pela chegada de 

Laro, fundador da dinastia, às margens deste rio cujas águas correm 

permanentemente. Laro, depois de muitas atribuições, achando o local 

favorável ao estabelecimento de uma cidade, aí se fixou com sua gente. 

Alguns dias depois de sua chegada, uma de suas filhas foi banhar-se no rio e 

desapareceu sob as águas. Reapareceu no dia seguinte, soberbamente 

vestida, declarando ter sido muito bem acolhida pela divindade do rio. Laro, 

para demonstrar a sua gratidão, dedicou-lhe oferendas. Numerosos peixes, 

mensageiros da divindade, vieram comer, em sinal de aceitação, as comidas 

que Laro havia jogado nas águas. Um grande peixe, que nadava próximo ao 

local onde este se encontrava, cuspiu-lhe água. Laro recolheu esta água 

numa cabaça e bebeu, fazendo assim um pacto de aliança com o rio. 

Estendeu, depois, as duas mãos para a frente e o grande peixe saltou sobre 

elas. Laro recebeu o título de Atáója – contração da frase iorubá A téwó gbáà 

eja (“Ele estendeu as mãos e recebe o peixe'') – e declarou: ''Òsun gbo'' 

(''Oxum está em estado de maturidade''), suas águas serão sempre 

abundantes. (VERGER, , 2002, p.175).     

 

Dandalunda, ou Ndanda Lunda
2
, é na nação Angola a Inquice responsável pela fertilidade, o 

nascimento, os trabalhos do parto, os mimos e caprichos femininos, a fecundidade da terra e 

de toda parte líquida do corpo humano
3
. Dandalunda é, também, a senhora da lua, 

simbolizando as faces da lua que regem os ciclos femininos. Dandalunda é, ainda, a divindade 

Bantu das águas doces, e está vinculada simbolicamente aos movimentos das águas. 

(SANTOS, A., 2010, p.148) 

                                                 
1 Entrevista realizada com Bernadino Ferreira dos Santos, Ogã Bernadino, em 02/05/2009, na Roça do 

Ventura, município de Cachoeira. 

2 Ndanda Lunda significa, na tradição Bantu, Nda senhora, e, Ndanda rainha, princesa ou nobre senhora. 

3 Ver SANTOS, Anselmo José da Gama. Terreiro Mokambo: Espaço de Aprendizagem e Memória do 

Legado Banto no Brasil. Brasília: FCP, 2010. 
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Azili, Aziri Tobosi, Aziri Tobá é na nação Jêje um Vodum feminino pertencente aos tóvodum, 

vodum das águas ou, ainda, um vodum que habita nas águas. Azili é um nome de um lago no 

Benim, localizado na margem oriental do rio Ouemé, no país Agnoli, que se encontra 

localizado ao norte do rio Zou, fronteira do país mahi, Azili, por conseguinte, é considerado 

um vodum mahi. O segundo termo Tobo, corresponde ao preparo ou sortilégio cujo poder 

advêm dos espíritos das águas e vêm de bô (material consagrado), e tò (água, ou curso d´água: 

rio, fonte, lagoa). Aziri Tobosi é comumente vinculada a uma divindade das águas doces, uma 

divindade que habita o fundo dos rios, mora nas profundezas das águas doces. (PARÉS, 2007, 

p.352). 

 

Oxum é nas nações Ketu, Ixejá e Nagô a Orixá de todos os rios, das fontes e das cascatas, 

senhora da beleza, sensualidade, vaidade, charme e elegância. Oxum é, também, senhora da 

paixão, amor e sedução, soberana da fertilidade e fecundidade feminina.  Voluptuosa, dona do 

dengo e da formosura, Oxum é a rainha da riqueza, do luxo, do ouro e do cobre, e é ela que 

garante a abundância dos filhos. Oxum é a zeladora das crianças, é a mãe que cuida, protege e 

cura (AUGRAS, 1983, p.160).  

 

Apesar das diferenças e especificidades entre Dandalunda (Angola), Aziri Tobosi (Jêje), 

Oxum (Nagô), elas possuem como algo que os aproximam o habitat, elas moram nas águas 

doces, notadamente, nos rios. Habitam nos rios e riachos, que no recôncavo apresentam uma 

sinuosidade, leveza e sutiliza confundindo-se com a graciosidade da divindade.  

 

Inúmeras são as casas de Dandalunda, Aziri Tobosi, e Oxum no recôncavo baiano, os rios: 

Acutinga, Pavão, Jacaraí, Faceira, Pitanga, Capivari, Levada, Caquende, Três Riachos, 

Tororó, etc, que descem costurando os morros, em um fluxo constante, até encontrar alento no 

seio de sua mãe Iemanjá, que mora em seu palácio de pedras - Pedra da Baleia -, no meio do 

Rio Paraguaçu. A beleza de Oxum que advêm da sua dança sensual a animar as águas dos 

riachos, de seu canto proveniente do encontro das águas com as pedras e seixos, do seu cheiro 

oriundo da terra e das plantas molhadas que ela toca, embriaga os mortais, que se deixam 

seduzir e levar por ela por diversos caminhos.  
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Oxum em sua morada, nos rios, seduz os mortais, os filhos-de-santo, convidando-os a seguir-

lhe entre os morros do recôncavo, que a acompanham ora nas margens de seus rios ora em 

meio a caminhos de chão batido, vielas de pedras, pistas de asfalto e estradas de ferro.  

 

Tecendo, lentamente, territórios em rede em sua temporalidade das águas entre os morros e 

cidades do recôncavo baiano. Tal como uma filha-de-santo ao costurar o pano da costa, o 

Alaká, ou um antigo mestre de saveiro do Paraguaçu a emendar a sua velha rede, ou um 

pescador a tecer sua tarrafa (rede de água doce), o povo-de-santo do recôncavo, em suas 

diversas egbés (comunidades terreiros), tece territórios em rede, uma teia de relações flexíveis 

conectando territórios, que se dobram continuamente expandindo-se por todo o recôncavo. 

 

O termo território surgiu da etologia, ramo da biologia (zoologia), que estuda o 

comportamento dos animais e suas acomodações ao meio ambiente e suas relações com o 

espaço. O termo território foi empregado pela primeira vez na geografia na segunda metade 

do século XIX, por Friedrich Ratzel em sua obra Geografia Política
4
. Foi o geógrafo alemão 

que criou o conceito de espaço vital (Lebensraum).  

 

Para Ratzel o território seria uma parte da superfície terrestre empossado e utilizado por uma 

determinada sociedade. A adaptação do homem ao meio ambiente se daria pela utilização de 

recursos naturais (fontes de energia e matérias-primas), para a reprodução dos aspectos 

materiais de uma dada cultura e sociedade.  

 

Ratzel estabelece a noção de território como um elemento inerente ao Estado Moderno cuja 

riqueza estaria vinculada a aquisição de novos territórios fornecedores de fontes de energia, 

matérias-primas e mercados consumidores. O autor defende a concepção de que quantos mais 

territórios conquistados mais rica seria uma determinada nação. A noção de Lebensraum - o 

espaço vital - foi um dos motes para o imperialismo europeu no século XIX na África, Ásia, 

Oceania, e Américas, culminando até o expansionismo alemão na segunda guerra mundial em 

pleno século XX. 

 

 

                                                 
4 Ver também a obra  Antropogeografia de Friedrich Ratzel.  
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Marcelo Lopes de Souza (1995), geógrafo brasileiro, em seu trabalho Sobre o espaço: 

Território Autonomia e Desenvolvimento
5
 trata o território como um campo de forças

6
 

projetado no espaço sempre vinculadas a processos identitários. Para Marcelo Lopes de Souza 

o espaço físico pode continuar o mesmo, inalterado e constante, entretanto, as relações de 

poder criam territorialidades diversas e dinâmicas nesses espaços, que podem apresentar 

temporalidades diversas, podem ser: duráveis ou efêmeros, lineares ou cíclicos, longos ou 

curtos, estáveis ou instáveis, podendo configurar-se como territórios contínuos e 

descontínuos.  

 

Marcelo Lopes de Souza conceitua os territórios contínuos como uma extensão limitada da 

superfície; e, territórios descontínuos como uma rede a articular dois ou mais territórios 

contínuos. Os territórios descontínuos são ao mesmo tempo pontos da rede, e territórios 

contínuos, ou seja, uma extensão limitada de superfície, e não apenas um nó na concepção 

clássica de rede, ele é um nó, mas também, superfície delimitada.  

 

Da noção de territórios descontínuos, a partir de uma análise multiescalar, Marcelo Lopes 

Souza deriva o seu conceito de territórios-rede, onde as redes e os territórios (superfícies) 

coexistem simultaneamente em escalas diferentes, em diversas temporalidades, formando 

uma teia
7
.      

 

 

                                                 
5 SOUZA, Marcelo Lopes. de. Sobre o espaço: Território Autonomia e Desenvolvimento. In CASTRO, I.E. 

de; GOMES, P. C. C; CORRÊA, R. L. (orgs.) Geografia: Conceitos e Temas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 

p. 77-116, 1995.  

6  O conceito de Poder enquanto uma correlação de forças é tratado pelo filósofo francês Michel Foucault em 

Microfísica do Poder, e, Vigiar e Punir. Para o autor o poder passa a ser um campo de forças em diversas 

escalas e presente em todas as relações sociais, rompendo com as noções clássicas de poder como uma coisa 

que possui uma substância, e, portanto, que pode ser possuído por alguém, o poder não se têm, se exerce 

sempre em uma relação com o outro; o poder não é algo, uma coisa, uma meta, um fim a ser atingido por uma 

pessoa, grupo ou classe social, mas sempre relações e correlações de forças; e, por fim, o poder não habita em 

um lugar, o Estado, mas está presente de forma difusa em todo o corpo social.  

7
 A noção de território desvinculado de um substrato material, mas sim entendido enquanto relações de poder que 

se projetam no espaço é ampliado por Robert Sack (1986), em sua obra  Human Territoriality que problematiza 

o território sob alguns aspectos: o território pode constituir-se em uma teia, o território pode ser composto por 

várias parcelas de espaços conectados por um mesmo agente, constituindo-se em rede; o território é dinâmico, 

os territórios não possuem uma dimensão estática, fixa, podendo, inclusive, mudar de lugar, sendo móveis e, 

também, durar um determinado período de tempo; e, diferencia a territorialidade animal (regida pelos 

instintos), e humana (interesses, estratégias, e táticas de ação no espaço). 
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Essa teia além de constituir essas relações de poder, um campo de forças que se espacializa 

em temporalidades distintas, é também uma rede de significações. A cultura através de suas 

dimensões simbólicas caracteriza essas relações de poder, dão uma cara, uma face ao campo 

de força, qualifica expressivamente o território. As dimensões simbólicas também delimitam 

o espaço criando o território, demarcam simbolicamente o substrato material, o espaço.  

 

O antropólogo americano Clifford Geertz em sua obra A Interpretação das Culturas nos traz o 

conceito de Cultura enquanto uma teia de significações, um sistema de concepções herdadas e 

expressadas em símbolos:    

 

 
Acreditamos, como Max Weber, que o homem, é um animal amarrado a teias 

de significados que ele mesmo teceu, assumo a cultura como sendo essas 

teias e a sua análise; portanto, não como uma ciência experimental em busca 

de leis, mas como uma ciência interpretativa, à procura do significado [...] 

De qualquer forma, o conceito de cultura ao qual eu me atenho não possui 

referentes múltiplos nem qualquer ambiguidade fora do comum, segundo me 

parece: 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, 1989, p.4)   

 

O geógrafo brasileiro Rogério Haesbaert (2004), em sua obra O mito da desterritorialização: 

do fim dos territórios à multiterritorialidade, apresenta três formas de abordagem do 

território: econômica; jurídica-política; e, a cultural.  

 

A econômica trata o território em sua perspectiva material, como uma consequência espacial 

das tensões, disputas e embates entre as classes sociais inerente nas relações entra o capital-

trabalho na sociedade capitalista. A jurídica-política problematiza o território como um espaço 

delimitado, definido, controlado sob a tutela do Estado que exerce o seu poder. A cultural foca 

o caráter simbólico do território, através do vivido, do experimentado, uma apropriação 

subjetiva do espaço que se dá pelo imaginário e afetividade. As três vertentes sobrepõem-se, 

relacionam-se.  
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Rogério Haesbaert irá defender, ainda, a proposição de que não existe território sem alguma 

modalidade de caracterização e qualificação simbólica dos espaços pelos seus usuários, pelas 

pessoas que se apropriam, vivenciam e experimentam os espaços. Nessa perspectiva, o 

território edifica-se a partir de relações de poder, campos e correlações de forças, que se 

espacializam através de processos de demarcação e delimitação simbólica
8
. 

 

O simbólico através da cultura estabelece a diferença, traça a relação entre o nosso território e 

o território deles, do ''outro'', do diferente, o que está à ‘’margem’’. O simbólico ao estabelecer 

a diferença, imprime tensão ao campo de forças, potencializam os conflitos. Tensão de 

relações de poder que estigmatizam, hierarquizam, valoriza uns (cultura dominante da 

sociedade mais ampla), e rotulam e depreciam outros (subculturas
9
 das minorias), 

estabelecendo valores de juízo, definindo o que é bom e mau, belo e feio, o agradável e 

desagradável, transformando o outro que é apenas diferente de mim em marginal, ‘’vadio’’, 

alguém perigoso, alguém que deve ser evitado, indesejado, e, até mesmo, eliminado no campo 

social. 

 

O território é, segundo a perspectiva de Haesbaert, o espaço apropriado, organizado, 

conectado e articulado por um determinado grupo cultural através de processos simbólicos e 

afetivos que lhes são próprios e particulares. No caso do Candomblé, esse grupo é a egbé 

(comunidade terreiro), e o seu poder é exercido pelo sagrado, cujo processo ritualístico de 

sacralização (através do axé), cria e delimita o território.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Ver também o trabalho HAESBAERT, Rogério. Identidades Territoriais. in CORRÊA, R. L. e 

ROSENDAHL, Z. Manifestações da Cultura no Espaço. Rio de Janeiro: EDUERJ, p. 49-58, 1999.  

 

9 Subcultura não é aqui tratada como uma cultura inferior, subalterna, mas como a cultura das minorias, as 

culturas de resistência à cultura dominante da sociedade mais ampla. 
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Rogério Haesbaert
10

 também trata os territórios culturais em uma configuração em rede, ele 

traça duas modalidades de redes: as extrovertidas; e, as introvertidas. As redes extrovertidas 

são aquelas cujos fluxos destroem territórios, chamadas também de desterritorializantes. E, as 

introvertidas, que criam novos territórios, chamadas de territorializantes que operam laços de 

cooperação, amizade e ajuda mútua, de companheirismo operando linhas de fuga e 

reterritorializações
11

.      

 

Joel Bonnemaison (2002), geografo francês, inserido na vertente da Nova Geografia Cultural, 

ou Geocultura, em seu trabalho Viagem em torno do território
12

, propõe um caminho de 

análise do espaço e dos territórios através da cultura. Defende, dialeticamente, que é pela 

existência de uma determinada cultura que se funda e traça um território, e é através da 

configuração e delimitação de um território que se fortalece, desenvolve, e se exprime a 

conexão entre espaço e cultura. O autor concebe os territórios em uma perspectiva espacial de 

rede que ele chama de territórios da errância. Bonnemaison considera territórios da errância, a 

rede composta pela junção de espaços especiais, expressivos, chamados de pontos fortes ou 

lugares significativos, e os itinerários, que são os percursos, caminhos, trajetos, e rotas em 

temporalidades diversas que ligam e conectam os lugares significativos (BONNEMAISON, 

2002, p.98).  

 

Território da errância: lugares significativos e os itinerários propiciam o espaço 

experimentado, vivido, percorrido, do desejo, da vontade, e da afetividade. Uma rede cujos 

nós (pontos), são lugares significativos que em uma escala reduzida também constituem 

territórios, e cujas linhas são os percursos, itinerários, rotas que conectam ''pontos fortes'', 

tornando-se territórios em movimento, em fluxo, nômades. O ato de percorrer é ele próprio 

um território nômade traçado pelo corpo do itinerante.  

 

 

                                                 
10 Ver HAESBAERT, Rogério. Hibridismo, Mobilidade e Multiterritorialidade numa Perspectiva 

Geográfico-Cultural Integradora. In: SERPA, Angelo. Espaços Culturais. Vivências, imaginações e 

representações. Salvador: EDUFBA, p. 393-419. 2008. 

 

11   DELEUZE, G.; GUATTARI, F. Mil Platôs: Capitalismo e esquizofrenia. vol. 5. São Paulo: Ed. 34, 1997. 

 

12 BONNEMAISON, Joel. Viagem em torno do território. In: CORREA, R L. & ROSENDHAL, Z. (Orgs.). 

Geografia cultural: um século (3). Rio de Janeiro: EDUERJ, p. 83-131, 2002. 
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Todavia, o termo errância foi mal empregado por Bonnemaison, porque terminologicamente, 

o termo errância significa deslocar-se sem destino, um vaguear de maneira incerta, sem um 

fim pré-estabelecido, sem um propósito definido. Segundo arquiteta e urbanista Paola 

Berenstein Jacques, em seu trabalho Elogio aos Errantes
13

, a errância é um perder-se, um 

errar intencional, a vivência e experimentação da cidade que se dão através das práticas, ações 

e percursos no aberto.   

 

A autora destaca três características da errância urbana: o se perder, a lentidão, e a 

corporeidade. Essas propriedades relacionam-se a três aspectos espaço-temporais distintos: 

orientação, desorientação, e reorientação.  

 

Processos que por sua vez remetem aos conceitos de territorialização, desterritorialização e 

reterritorialização de Deleuze e Guattari. Assim a autora nos trás a tríplice relação da errância 

urbana: 

 

Enquanto o urbanismo busca orientação através de mapas e planos, a 

preocupação do errante estaria mais na desorientação, sobretudo em deixar 

seus condicionamentos urbanos, uma vez que toda a educação do urbanismo 

está voltada para a questão do se orientar, ou seja, o contrário mesmo do ''se 

perder''. Em seguida, pode-se notar a lentidão dos errantes, o tipo de 

movimento qualificado dos homens lentos, que negam, ou lhes é negado, o 

ritmo veloz imposto pela contemporaneidade. E por fim, a própria 

corporeidades destes, e, sobretudo, a relação, ou contaminação, entre seu 

próprio corpo físico e o corpo da cidade que se dá através da ação de errar 

pela cidade. (JACQUES, 2006, p.121)    

 

O que caracteriza o errante, segundo Paola Berenstein, seria a sua possibilidade inerente e 

implícita do se desterritorializar, até mesmo quando se está reterritorializando-se, em um 

pleno processo de se perder, de errar, durante o estado efêmero de desorientação espacial, 

quando todos os outros sentidos aguçam-se propiciando uma outra percepção sensorial urbana 

(JACQUES, 2006, p.122).  

 

 

 

                                                 

13 JACQUES, P. B. (Org.); JEUDY, Pierre H. Corpos e Cenários Urbanos: Territórios Urbanos e Políticas 

Culturais. Salvador: EDUFBA, 2006.  
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Todavia, ao tratar a rede de lugares sagrados do Candomblé na cidade, zona semi-rural e zona 

rural, percebemos que acontece na rede um processo que se diferencia da errância proposta 

por Paola Berenstein, e que se aproxima da errância de Bonnemaison, que, contudo, esvazia o 

termo de sentido e devir ao empregá-lo dentro de um sistema de previsibilidades, além de que 

o esvazia de uma potência política, colocando-o apenas na esfera da experiência. Estamos, 

portanto, diante de uma errância de outra natureza: a Itinerância.  

 

O itinerante significa o que se desloca para exercer uma atividade, um deslocar-se 

sucessivamente em lugares diferentes conectando-os, aquele que traça o seu roteiro, o 

caminho, o percurso, a rota, o trajeto.  

 

O itinerante está no meio, entre o sedentário e o nômade (errante), porque ao mesmo tempo 

em que conecta lugares temporariamente fixos, pontos forte, lugares significativos ele o faz 

através de uma rota, um percurso que em si não é fixo, mas, sobretudo móvel e dinâmico, 

aberto, as rotas podem ser as mais diversas, mudando constantemente. O itinerante comunga e 

compartilha com o errante duas de suas características fundamentais: a lentidão, e a 

corporeidade.  

 

Todavia, ele diferencia-se do errante no que lhe é mais próprio, o perder-se, o itinerante não se 

perde, acha-se em uma reterritorialização continua na sociedade mais ampla, ele inseri no 

deslocamento, no percurso, no roteiro um elemento que lhe é peculiar: a tática. O que vai 

caracterizar o itinerante é a presença da ação política no ato de traçar através de uma tática a 

sua rota de deslocamento.  

 

O itinerante
14

, de antemão, ao estabelecer sua rota de viagem, seu trajeto, sabendo o ponto de 

saída (terreiro-preparo das oferendas), e de chegada (lugar sagrado na cidade e zona rural-

oferendas entregues), ele inseri a esse trajeto uma micro-política, traça processos de 

subjetivações próprias, estabelece no movimento do percurso um jogo, tenciona os campos de 

força, traça uma linha de fuga no seio da sociedade mais ampla no ato de percorrer.  

 

                                                 
14 O termo Itinerante foi empregado para designar a mobilidade da rede de sociabilidade das famílias-de-santo 

de Cachoeira e São Félix pelo antropólogo Vilson Caetano em sua obra Nagô: Nação de Ancestrais 

Itinerantes.  
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A rota, o trajeto, o percurso não se dá no ''erro'' tal como no errante que experimenta e 

vivencia a cidade, mas na tática, no jogo em movimento, nas correlações de forças que se dão 

no ato de deslocar-se para preservar uma abertura do negro na sociedade englobante, que no 

Candomblé é a prática do exercício de um saber-poder próprio, o ''lado de fora'', que se dobra 

num ''lado de dentro'', nos seus processos de subjetivação, na relação de ''si consigo'', que 

possibilitam a conservação de lugares sagrados na cidade.  

 

Lugares significativos nas zonas semi-rural e zona rural, conservados através do desejo do 

encontro com os deuses (Orixá, Vodum, Inquices), ancestrais indígenas (Cablocos), Exu, e 

Escravos assentados em pedras, riachos, rios, lagoas, e árvores, alimentando o axé desses 

lugares através de obrigações, oferendas de comidas sagradas e sacrifícios de animais votivos.  

 

A vivência e a experiência da cidade não acontecem pelo erro do vaguear na cidade sem 

propósito, ela se dá, na itinerância do movimento intencional, nos processos de subjetivação, 

na relação de si consigo, o ''lado de dentro'', que se relacionam e são provenientes do ''lado de 

fora'', das relações de saberes e poderes próprios (os estratos de saber e diagramas de poder), 

das comunidades terreiros, da sua ação política, na medida em que, ela acontece no propósito 

e na luta da conservação de um lugar sagrado, da morada dos deuses e ancestrais.  

 

O errante dá lugar ao itinerante, que ao traçar a rota do seu deslocamento traça sua ação 

política. Não um itinerante subjugado ao itinerário do trem, da máquina a vapor, do horário do 

ônibus, do relógio das fábricas, da racionalidade técnico-científico ocidental, mas um 

itinerário da resistência cultural do negro, que conecta em uma corrente de axé vários lugares 

sagrados. Um itinerante de outra ordem, de outra natureza, um itinerante agente do jogo entre 

uma sociedade diferenciada (povo-de-santo), no qual está inserido e a sociedade mais ampla.  

 

Um itinerante que cria suas táticas traçando seus diversos trajetos e caminhos em 

determinadas temporalidades, geralmente: na ''calada da noite'', nas ''altas horas da 

madrugada'', ''na alvorada'', ''no canto do galo'', ou ainda, ''no final do dia, após ave maria''. 

Temporalidades táticas que tornam esses itinerantes, os percursos, e às vezes até mesmo os 

lugares sagrados invisíveis à sociedade mais ampla. O itinerante lança o jogo do visível e do 

invisível no urbano.  
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Invisibilidade de trânsito dos corpos itinerantes que acontecem para a conservação dos 

espaços sagrados fora dos templos afro-brasileiros. Nesse viés, o errante difere-se e dá lugar 

ao itinerante que traça a sua rota de viagem, esboça o seu percurso, desloca-se com a 

finalidade de realizar uma obrigação, um trabalho, ou alimentar o axé de um lugar sagrado.  

 

Territórios errantes dão lugar aos territórios itinerantes caracterizados por um ritmo 

alimentado por um rito, ato corporal sagrado que sacraliza por sua vez o território. O ritmo 

propõe um movimento delimitado por uma temporalidade, um itinerário (tempo e lugares), da 

obrigação ou oferenda aos deuses, logo, ele é territorializante, funda um território pela 

expressividade, qualificando-o, segundo Deleuze e Guattari:  

 

O território é de fato um ato, que afeta os meios e os ritmos, que os 

‘’territorializa’’. O território é o produto de uma territorialização dos meios e 

ritmos. [...] Precisamente há território a partir do momento em que 

componentes de meios param de ser direcionais para se tornarem 

dimensionais, quando eles param de ser funcionais para se tornarem 

expressivos. [...] A marcação de um território é dimensional, mas não é uma 

medida, é um ritmo. [...] A territorialização é o ato do ritmo tornado 

expressivo, ou dos componentes de meios tornados qualitativos. 

(DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 120).        

 

Segundo Deleuze e Guattari a religião, só ocupa um território porque ela depende dos fatores 

estéticos e rítmicos (ritos), territorializantes (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 130). 

Territórios itinerantes traçados por práticas e rituais, meios e ritmos, ou seja, o Ritornelo - o 

conjunto de aspectos expressivos do ritmo que traça um território.  

 

O ritornelo vai em direção ao agenciamento territorial, instala-se nele ou sai dele. Os meios e 

ritmos atravessam o território através do ritornelo, segundo Deleuze e Guattari:   

 

Num sentido geral, chamamos de ritornelo todo conjunto de matérias de 

expressão que traça um território, e que se desenvolve em motivos 

territoriais, em paisagens territoriais (há ritornelos motores, gestuais, ópticos, 

etc.) (DELEUZE, 2007, p.132) 
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Muniz Sodré, em sua obra O Terreiro e a Cidade: a forma social negro-brasileiro aborda o 

Terreiro de Candomblé em sua relação com a cidade não circunscrita e limitada ao espaço 

físico do templo, não como ''o'' lugar do sagrado afro-brasileiro, mas trabalha a noção de 

''lugares'' sagrados na cidade, uma pluralidade e heterogeneidade de lugares em conexão, onde 

cada lugar possui um sentido próprio: 

 

A territorialização é, de fato, dotada de força ativa. Se isto foi historicamente 

recalcado, deve-se ao fato de que a modelização universalista, a metafísica 

da representação, opõe-se a uma apreensão topológica, territorializante do 

mundo, ou seja, a uma relação entre seres e objetos onde se pense a partir das 

especificidades de um território. Pensar assim implica admitir a 

heterogeneidade de espaços, a ambivalência dos lugares e, deste modo, 

acolher o movimento de diferenciação, a indeterminação, o paradoxo quanto 

à percepção do real – em suma, a infinita pluralidade do sentido (como no 

espaço sagrado, onde cada lugar tem um sentido próprio). Na 

territorialização, apreende-se os efeitos de algo que ocorre, que se 

desenvolve, sem a redução intelectualista aos signos (SODRÉ, 2002, p.14)    

 

O terreiro passa a ser, segundo Muniz Sodré, qualquer lugar na cidade em que: se realiza uma 

atividade litúrgica afro-brasileira; e, onde o axé flui pelo rito possibilitando as hierofanias e as 

''aberturas'' as divindades e entidades. O terreiro passa a ser um território descontínuo 

sacralizado e conectado pelos corpos itinerantes, tornando-se, logo, uma rede da itinerância. O 

terreiro passa a ser um território itinerante que ora está no templo, ora no riacho ou lagoa, ora 

numa pedra em meio à mata, ora numa árvore sagrada, ora numa esquina ou encruzilhada, ou 

seja, em qualquer lugar em que o corpo itinerante (povo-de-santo), esteja realizando em uma 

temporalidade um ritual afro-brasileiro, portanto, sempre móvel, dinâmico, nômade: 

 

De fato, Mãe Aninha viveu em diversas ocasiões no Rio de Janeiro, 

hospedando-se em casa de gente amiga ou mesmo estabelecendo residência 

própria – depois de 1930. É sua residência (portanto, espaço bem diverso do 

implicado no terreiro baiano), que passa a colher as demandas litúrgicas de 

um número crescente de pessoas. O axé carregado pela Ialorixá supria a 

diferenciação espacial estabelecida pela topografia do terreiro tradicional, 

abrindo caminho para iniciações e para o desdobramento de lugares 

sagrados. O terreiro definia-se, assim, não por sua territorialidade física, mas 

enquanto centro de atividade litúrgicas e pólo irradiador de força. [...]  Por 

outro lado, o território do corpo sempre se mostrou flexibilizante, 

relativizando a fixação da área implicada na noção de território físico, 

fazendo emergir a pluralidade de lugares. E ao relacionar-se festivamente 

com o espaço pela dança, pela liberação dos sentidos, o indivíduo modifica 

sua energia, a sua força pessoal, e seduz a diferença étnica para uma maior 

sensibilização em face do mundo. (SODRÉ, 2002, p.104). 
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O uno dilui-se, fragmenta-se, em uma totalidade de outra natureza, uma totalidade 

fragmentária. Uma rede, territórios descontínuos, territórios introvertidos, territórios 

itinerantes, lugares do sagrado que se expande em três escalas que se projetam uma sobre a 

outra por todo o recôncavo baiano: arquitetura; cidade; região.  

 

Trataremos, nesse capítulo, levado pelo corpo sinuoso dos rios de Oxum como a arquitetura 

dos Terreiros de Candomblé se configuram enquanto uma rede, territórios itinerantes regidos 

pelo ritornelo - o conjunto de aspectos expressivos do ritmo, que conectam lugares 

significativos, aos quais as comunidades terreiros atribuem valores pelo exercício de saberes e 

poderes próprios, o ''lado de fora'', que se dobra no ''lado de dentro'', possibilitando processos 

de subjetivação, edificando subjetividades outras.  

 

As comunidades terreiros através do ritornelo imprimem uma micro-política ao campo social 

ao traçarem através da expressividade do ritmo territórios-rede, territórios da itinerância. Para 

tanto, abordaremos na escala da arquitetura, os Terreiros de Candomblé:  Raiz de Airá, Ilê Axé 

Obá Curuji, e a Roça do Ventura.  

 

Abordaremos na escala da cidade, a rede de lugares sagrados, as: esquinas, ruas, largos, 

praças, estradas de ferro, pontes, lagoas, riachos, rios, matas, terrenos baldios, feiras, etc. 

Debruçar-nos-emos na escala da região, na festa de Iemanjá, chamada pelo povo-de-santo do 

Recôncavo de Festa da Pedra da Baleia. Mostraremos, portanto, como essa Rede do sagrado, 

a Arquitetura dos Terreiros de Candomblé, constitui as Arquiteturas em Trânsito. 
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3.2 - ARQUITETURAS: RAIZ DE AIRÁ, ILÊ AXÉ XANGÔ OBÁ CURUJI, ROÇA DO 

VENTURA. 

 

3.2.1 - RAIZ DE AIRÁ. 

 

O pôr-do-sol fugaz do Recôncavo Baiano nos desvela uma paisagem exuberante, cria um 

lugar único em que os raios do sol cruzam delicadamente os morros e imprimem um dourado 

às águas do rio Paraguaçu que de verde transforma-se, em poucos instantes, em um rio na cor 

de um ouro cintilante.  

 

Um rio dourado que anuncia a chegada da rainha das águas doces, a deusa da beleza, 

sensualidade, fertilidade e elegância – Oxum –, que emerge do Rio Paraguaçu, e nos convida, 

seduzindo-nos com sua beleza e vestes douradas a segui-la por suas curvas feitas de água até 

uma escadaria que nasce no rio e termina dentro de uma casa, o Terreiro Raiz de Airá.  

 

O terreiro Raiz de Airá foi fundado em 1917 por Maria Clara de Jesus
15

, também chamada de 

Sinhá Clara, numa localidade denominada de Charqueada, próxima a mata da Catuaba em 

São Félix,  nos arredores do que é hoje a barragem de Pedra do Cavalo.  

 

O terreiro foi transferido em 1932 para uma outra localidade próxima, Km 310, local que 

posteriormente foi inundado pelas águas da barragem. Esse terreno foi comprado por João 

Trés Estórias, então líder religioso do terreiro, de um fazendeiro local chamado Arthur Rena 

por 15 mil réis (CAETANO, 2005, p.106).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

15  Depois de Maria Clara de Jesus, o templo teve como líderes João Balbino dos Santos (João Trés 

Estórias) nascido em 1902, e Mariá Ferreira dos Santos, sendo ajudada por seu irmão o Ogã Irineu Ferreira 

dos Santos. 
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O templo, inicialmente, era uma casa de taipa-de-mão, cobertura de palha, e contava com 

diversas construções da comunidade terreiro. O atual zelado do templo é o Ogã Irineu Ferreira 

dos Santos
16

 (ver Fig. 260), irmão da Ialorixá Mariá Ferreira dos Santos que reside em 

Salvador. O terreiro é da nação Nagô-Vodum. Tem como dono da cumeeira o Orixá Ogum, e 

o patrono do templo é o Orixá Xangô Airá, como nos relata o Ogã Irineu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

16  Irineu Ferreira dos Santos, filho de Ogum com Iemanjá, aos 87 anos exerce o  cargo de Pejigan do 

Terreiro Raiz de Airá, ajudando sua irmã, a Ialorixá do templo, Mãe Mariá Ferreira dos Santos. Nasceu no 

município de São Félix em 1922. Foi confirmado Pejigan em 1951, por João Balbino dos Santos, conhecido 

como João Trés Estórias. Começou a trabalhar muito cedo, com apenas nove anos de idade. Foi trabalhar na 

construção civil como ajudante de pedreiro, sendo mais tarde promovido a profissional, chegando até o cargo 

de mestre de obras. Profissão que exerceu até a aposentadoria. Hoje encontra-se com problemas de artrose, 

que lhe impossibilita o exercício profissional. Todavia, em 1942, suspendeu suas atividades de pedreiro em 

virtude da guerra, sendo convocado, servindo no ''Tiro de Guerra'' de Feira de Santana, e lá permaneceu 

durante o conflito, não sendo enviado para o front de batalha nos campos da Itália, segundo Irineu, protegido 

e zelado pelos Orixá: ''Minha vida aqui em São Félix foi muito boa porque com 9 anos comecei a trabalhar em 

construção, tive muito boa aceitação, minha cabeça abriu para a construção civil, e aí comecei a trabalhar e 

nessa continuidade não parei mais, fui levando a minha vida aí, quando chegou o ano de 42, no ano de 42, 

naquele movimento de grande guerra e tal, eu fui convocado. Fui convocado. Não cheguei ir a Itália não, mas 

fiquei de prontidão em Feira de Santana e fiz viagem pensando, pensando que ia para a Itália. É porque eu 

tenho uma estória assim, o meu número no exercito era 512, então embarcou 510, 514 e 515 quer disser eu 

fiquei aí no meio, cercado aí no meio, foi mesmo um milagre de Deus, e dos Orixás, porque quando eu 

chegava aqui não tinha nenhum defeito a junta me passava logo como apto para a viajar, mas depois havia 

qualquer coisa lá, os Orixás me tiravam. E até que eu tinha vontade de viajar porque o que eu ouvia de 

notícias de guerra eu dizia: eu posso morrer mas mato também um''.   

Fig. 260:Irineu Ferreira dos Santos, Pejigan do Raiz de Airá, São Félix, 

Bahia. Data:2009. 
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Olha no tempo dos mais velhos, esse terreiro foi construído num lugar 

denominado 310, área que hoje está coberta pela barragem Pedra do Cavalo, 

era uma casa de sopapo, de madeira, coberta de telha, com um terreno doado 

lá por um fazendeiro, que fizesse lá e tomasse conta do pedaço do jeito que 

quisesse, e lá se fez muitas casas, casas dos santos, casas dos filhos-de-

santos, o barracão, arrumou tudo por lá, então nós tínhamos por lá banho, 

muito bem indicado que era no corredor da bomba, embaixo o banheiro dos 

homens e em cima o banheiro das mulheres, com água muito boa, onde 

parava a máquina do Guine para abastecer de água. (informação verbal).
17 

 

Na década de 1970 com a construção da barragem de Pedra do Cavalo pelo governo do 

Estado da Bahia com o objetivo de provir o abastecimento de água de Salvador e Região 

Metropolitana, a área onde se encontrava o terreiro Raiz de Airá foi inundada pela lamina 

d´água da barragem, sendo, portanto, expulsos da área. As águas do progresso 

desterritorializaram o templo afro-brasileiro abrindo caminho para o território-rede, um 

território descontinuo, o território extrovertido da barragem desterritorializa o território 

introvertido do terreiro que inicia através de uma linha de fuga seu nomadismo.  

 

Muitas são as histórias entre os operários que trabalharam na construção, e entre o povo-de-

santo da cidade de Cachoeira sobre a grande quantidade de acidentes e mortes que ocorreram 

durante a construção da barragem, proveniente dessa expulsão. O terreiro passou a ser 

responsabilizado por todos os acidentes e tragédias que aconteciam na obra. Em virtude dessa 

fama, Irineu e seu pai-de-santo, na época das obras, realizaram trabalhos, ebós, para ''liberar a 

área'', os lugares significativos, os pontos fortes da Mata da Catuaba, a Pedra do Cavalo e o 

local onde o terreiro estava instalado, como nos conta o Ogã Irineu:  

 

Falavam muita coisa da construção da barragem..., não houve assim uma 

licença, uma consideração do que deveria ser, agora, da minha parte, que já 

pertencia a mim, eu fiz o possível que tinha de fazer, fiz um presente de 

despedida da área, é, presente de despedida da área, porque a área não podia 

ser mais habitada por Orixás, com obrigações, então fiz um presente 

despedindo da pedra do cavalo e da mata da Catuaba. (informação verbal)
18

. 

 

 

                                                 
17 Entrevista realizada com Irineu Ferreira dos Santos, Pejigan Irineu, em 04/04/2009, no Raiz de Airá, 

município de São Félix. 

18 Id., 2009. 
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E, ainda, segundo Irineu Ferreira: 

 

A charqueada é um local que fica a 200 metros de distância da região onde 

foi construída a barragem. O terreiro ficava mais ou menos 300 metros de 

distância para dentro. Hoje tudo está debaixo d´água. Tanto que, quando eles 

começaram a construir a barragem, foram várias construções. Ela várias 

vezes desabou, porque era um local onde os antigos, os pais de santo, 

botavam muitos presentes. Inclusive, o nosso, aqui, era na Pedra Lisa, há 50 

anos, os presentes eram colocados ali. A empresa que veio construir a 

barragem não fez nenhuma oferenda para os orixás da água e foi muita 

morte, muita carnificina. A gente sentia o fedor de gente humana, tudo 

soterrado aí. Nós fomos, pedimos ao administrador da barragem e fizemos 

uma oferenda (CAETANO, 2005, p.107). 

 

Depois da expulsão, João Trés Estória com a ajuda de Irineu transferiu o terreiro para 

Salvador, operaram uma reterritorialização do templo. O Raiz de Airá foi instalado na Rua 

Pedro Vellos Gordinho, n.23, no Matutu de Brotas.  

 

Poucos anos depois, João Trés Estória separou de sua esposa, Dona Raimunda José de 

Santana Santos, filha de Oiá, que ficou com a casa e o templo do Matatu de Brotas. Após a 

separação João Trés Estória foi morar no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, numa 

localidade chamada de Capim Melado, indo para Nova Iguaçu. João trés Estórias abriu um 

terreiro Nagô-Vodum nessa localidade, ficando lá até a sua morte. Após a morte de sua ex-

esposa, Dona Raimunda José de Santana Santos, em 1973, alguns assentos de Orixá foram 

levados do Raiz de Airá então situado no Matatu de Brotas, em Salvador, para o terreiro de 

João Trés Estória no Rio de Janeiro. 

 

Esses assentos permaneceram no Rio de Janeiro até 1975 quando João Trés Estórias entregou 

o cargo de Ialaxé a Mariá, e a responsabilidade de zelar pelos Orixá da sua casa no Rio de 

Janeiro e os do Raiz de Airá em Salvador. João Trés Estórias veio à falecer dez meses depois. 

Segundo Mariá Ferreira dos Santos:  
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O terreiro do Rio de Janeiro era em Duque de Caxias, indo para Nova 

Iguaçu, no Capim Melado, estrada de Maringá. O terreiro do Rio acabou. 

Quando a esposa dele faleceu, em 1973, o santo foi levado de Salvador para 

o Rio de Janeiro e ficou lá. Aí, quando, em 1975, ele veio para me dar o 

cargo para substituí-lo, então veio ''esses cacarecos'' todos novamente e 

disse: Quem fica com Xangô e Oxum, vai ficar com Iansã. Ele morreu em 

1975 e nós trouxemos os santos para cá, na rua Varre Estrada, s/n, em São 

Félix, onde funciona hoje (CAETANO, 2005, p.108).   

 

João Trés Estórias, com seus encontros e desencontros amorosos, tece a rede entre Salvador e 

o Rio de Janeiro, constrói o território-rede, um território itinerante, traça uma outra linha de 

fuga do terreiro, reterritorializando o Raiz de Airá no momento em que traz alguns assentos de 

Orixá  de Salvador para o seu terreiro no Rio de Janeiro. O Raiz de Airá torna-se um território 

descontinuo, com dois pontos fortes, dois lugares significativos que se conectam: o Raiz de 

Airá no Matatu de Brotas em Salvador, e o terreiro de João Trés Estória em Duque de Caxias 

no Rio de Janeiro. O terreiro mais uma vez toma viagem, em sua corporeidade, segue a 

estrada, traça sua rota, num nomadismo que percorre lugares, cidades e regiões. Da Mata da 

Catuaba a São Félix, de São Félix à Salvador, de Salvador ao Rio de Janeiro. Um território 

móvel, em trânsito, em fluxo, em constantes desterritorializações e reterritorializações em um 

território itinerante.   

 

Com a morte de João Trés Estórias, Mariá e o seu irmão, o Pejigan Irineu, trouxeram todos os 

assentos dos Orixá de volta para o Recôncavo baiano, tanto os assentos do terreiro de João 

Trés Estórias no Rio de Janeiro, quanto os assentos do Raiz de Airá em Salvador. O Raiz de 

Airá, sob a tutela de Mãe Mariá, opera uma dupla desterritorialização: do Rio de Janeiro e 

Salvador para a cidade de São Félix, recolhendo e desconstruindo a rede existente, o templo 

reterritorializa-se mais uma vez no Recôncavo Baiano, retorna ao seu berço.  

 

O terreiro encontra-se localizado, atualmente, na Rua Varre Estrada (ver Fig. 261 a 270). Essa 

transferência ocorreu, também, pela dificuldade de acesso ao Raiz de Airá de Salvador, 

porque o terreiro estava instalado em uma ladeira muito íngreme no Matatu de Brotas, e 

muitos de seus membros, na época, tinham uma idade avançada, segundo nos relata o Ogã 

Irineu Ferreira dos Santos: 
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[...] daí esse terreiro foi para Salvador, em Salvador nós montamos lá eu e 

meu pai-de-santo montamos um terreiro em Matatu de Brotas, é, montou um 

terreiro lá, e foi aí que comecei a me encostar no terreiro e tá, esse por volta 

de 44 pra cá, o pessoal foi para o Rio de Janeiro, e lá vieram a falecer o 

marido e a mulher, e quando estava confirmado, eu sou confirmado desde 

1951 a 1952, e Mariá já era confirmada, de 1975, e foi tudo entre a agente, o 

pai-de-santo deixou tudo entregue agente, aí eu achei que devia retornar ao 

ponto de origem, eu dei esse título ''O terreiro Raiz de Airá volta ao seu 

ponto de origem as margens do Rio Paraguassu''. [...] E eu aqui também 

olhando o que eu ia fazer, e depois fiquei pensando que o lugar que nós 

estava na Rua Pedro Velloso Gordilho, no Matatu de Brotas nº23, há uma 

ladeira muito íngreme, muito ruim de se descer, eu fiquei pensando ora no 

candomblé chega pessoas doentes, crianças e chega velhos! E eu um dia vou 

ficar velho e não ter como sair de dentro de casa, e passando por aqui, e tive 

uma passagem muito interessante de eu vir para esse terreiro. (informação 

verbal).
19

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Entrevista realizada com Irineu Ferreira dos Santos, Pejigan Irineu, em 04/04/2009, no Raiz de Airá, 

município de São Félix. 

Fig. 261: Raiz de Airá:1-Casa Irineu, 2-Ilê Iemanjá e Casa de Cabloco, 

3-Assento de Iroco, 4-Ilê Exu, 6-Casa de Hospedes, 7-Quartos de 

Orixá, 8-Assenro de Exu, 9-Barracão, 10-Assento de Obaluaiê, 11-

Cozinha Ritual, 12-Rio Paraguaçu. Data: 2011. 
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Fig. 262: Barracão Raiz de Airá:1-Assento de Obaluaiê, 2-Barracão, 3-

Quarto do Orixá, 4-Circulação, 5-Quarto de Mãe Pequena, 5-

Camarinha. Data: 2011. 

 

Fig. 263: Raiz de Airá:1-Quarto de Exu, 2-Memorial, 3-Quarto de 

Hospedes, 4-Depósito, 5-Quarto de Hospede. Data: 2011. 
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Fig. 264: Raiz de Airá:1-Quarto de Cabloco, 2-Quato de Iemanjá.  

Data: 2011. 

 

Fig. 265: Entrada do terreiro Raiz de Airá, São Félix, Bahia. 

 Data: 2011. 
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Fig. 267: Barracão do Terreiro Raiz de Airá, São Félix, Bahia. 

Data: 2009. 

 

Fig. 266: Barracão do terreiro Raiz de Airá, São Félix, Bahia. 

 Data: 2009. 
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Fig. 268: Barracão do Terreiro Raiz de Airá, São Félix, Bahia. 

 Data: 2011. 

 

Fig. 269: Barracão do Terreiro Raiz de Airá, São Félix, Bahia. 

Data: 2011. 
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O Raiz de Airá ao retornar para São Félix espacializa-se e territorializa-se mais uma vez como 

uma rede, retomando, resgatando e reterritorializando o Rio Paraguaçu, a Mata da Catuaba, e 

a Pedra do Cavalo através do movimento de ritornelo, que por sua vez, se dá, no Candomblé, 

por meio das obrigações (oferendas), que possibilitam o fluxo de axé traçando seus pontos 

fortes, seus lugares significativos. Em São Félix o templo traça um outro território-rede, um 

novo território descontínuo, uma totalidade fragmentária, um outro território itinerante. No 

ponto forte da Mata da Catuaba foram restauradas as obrigações para os Cablocos: Ogum 

Katumbada Kixabeira, e o Cabloco Maiongaia, e votou-se a retirar algumas folhas sagradas 

para as obrigações, porque a mata do Raiz de Airá é reduzida e limitada pelo Rio Paraguaçu. 

No lugar significativo da Pedra do Cavalo foi restaurada a obrigação do Cabloco Boiadeiro.  

 

No ponto forte do Rio Paraguaçu foi restaurado as obrigações para as divindades das águas, 

sobretudo, Iemanjá e Oxum. Restaura-se, portanto, um território em rede, descontínuo na 

cidade de São Félix, através da restauração de seus pontos fortes, significativos, desses 

diversos territórios itinerantes traçados e conectados pela corporeidade dos filhos-de-santo, 

pelos rituais de alimentação e fortalecimento do axé que caracterizam e simbolizam esses 

espaços, tornando-os lugares, ou seja, o movimento de ritornelo - conjunto de aspectos 

expressivos do ritmo –, traçam o território-rede (ver Fig. 271).    

Fig. 270: Barracão do Terreiro Raiz de Airá, São Félix, Bahia. 

 Data: 2011. 
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O Raiz de Airá configurava-se desde sua fundação como uma rede, um território descontinuo. 

Ele imprimiu durante a sua vida, quatro processos de desterritorializações, territórios 

itinerantes, que em seu nomadismo, criaram lugares sagrados na cidade, extrapolando, 

inclusive, o estado, tecendo uma rede flexível, móvel, dinâmica, que se transforma ao longo 

do tempo, ora se expandindo, ora se contraído, mas sempre em movimento.  

 

A primeira desterritorialização, como foi tratado em outra ocasião, foi a transferência do 

terreiro em 1932 da Charqueada para o Km 310, em São Félix, áreas que hoje estão 

submersas pela barragem de Pedra do Cavalo. Todavia, o terreiro mesmo instalado no Km 

310, manteve ativa os lugares sagrados da Mata da Catuaba pertencente a ''roça'' antiga, na 

Charqueada, onde realizavam-se diversos itinerários tanto no dia-a-dia quanto nas festas e 

obrigações, com coletas de ervas sagradas e, também, serviços espirituais.  

Fig. 271: Rede do Raiz de Airá: 1-Terreiro Raiz de Airá, 2-Mata da 

Catuaba, 3-Pedra do Cavalo, 4-Pedra Lisa, 5-Pedra da Baleia. 

Data: 2011. 
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Fora do espaço físico da ''roça'' do Km 310, após a sua fundação, foram, ainda, sacralizados e 

utilizados outros lugares sagrados, externos ao templo, traçando uma rede de territórios 

introvertidos, itinerantes atualizados pelo ritornelo das obrigações dos corpos lentos dos 

filhos-de-santo: a Pedra Lisa, onde se entregavam os presentes a Oxum; a Pedra da Baleia 

onde se entrega o presente de Iemanjá; a Pedra do Cavalo, onde se entregava as oferendas aos 

cablocos; e, o próprio Rio Paraguaçu (ver Fig. 272). Como nos relata o Ogã Irineu: 

 

Olha, os lugares sagrados do Candomblé fora do terreiro ficaram da seguinte 

forma, através de obrigações pesadas que se fazia  no lugar, se achava que os 

Orixás tomavam conta daquele lugar, e eles tomando conta daquele lugar 

não deixavam que houvesse depredação, e eu não tive a oportunidade de 

fazer alguma pesquisa nesses assuntos e descobrir e fui direto as pessoas pra 

saber, no 310 tinha um ogã que na ausência do pai-de-santo ele saia pra 

tomar banho, lá num lugar dedicado ao banho dos homens e levaram uma 

cachaça e iam tomando uma pinga pelo caminho, e lá no passar no caminho 

tinha a obrigação e o dever de fazer uma saudação e ele não fazia e ele viu 

aparecer um negro atrás dele, o negro andando, andando ligeiro e aí o negro 

correu e ele correu quando ele viu que o negro ia alcançar ele, ele jogou a 

garrafa fora pra correr mais ligeiro e o negro sumiu, ou seja, o negro se 

admite que era um escravo que tivesse ali querendo tomar uma bebida. São 

todos lugares de preceitos, cada um, são respeitados. (informação verbal).
20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Entrevista realizada com Irineu Ferreira dos Santos, Pejigan Irineu, em 04/04/2009, no Raiz de Airá, 

município de São Félix. 

Fig. 272: Rio Paraguaçu nas Portas do Terreiro Raiz de Airá, São Félix, 

Bahia. Data: 2009. 
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A segunda desterritorialização ocorreu uma contração, aconteceu com a expulsão e o 

agenciamento ocorrida pela construção da barragem de Pedra do Cavalo, em que a 

comunidade teve que realizar obrigações para se despedir dos seus lugares sagrados, que 

foram encobertos pela águas da modernização, as águas do ''progresso''. As águas do 

progresso imprimiram a comunidade uma linha de fuga em direção a Salvador, onde o terreiro 

reterritorializou-se. E, durante as suas festas, traçava uma rede temporária em direção ao 

Recôncavo Baiano, onde seus filhos-de-santo habitavam, e mobilizavam-se materialmente, 

fisicamente e religiosamente, traçando diversos itinerários para a realização das festas do Raiz 

de Airá em Salvador. 

 

A terceira desterritorialização, oriunda de cisões familiares no cerne da família-de-santo, tece 

ainda mais essa rede, ampliando seus territórios. A rede se expande, o terreiro Raiz de Airá se 

amplia, para além dos limites da Bahia. Essa rede conecta os três pontos fortes em uma escala 

nacional: Recôncavo Baiano – Salvador - Rio de Janeiro. Rede tecida pelo povo-de-santo de 

Cachoeira e São Félix com o Raiz de Airá do Matutu de Brotas em Salvador, e, esse com o 

Terreiro de João Trés Estórias em Duque de Caxias no Rio de Janeiro, em que a conexão, os 

itinerários, se davam pelo fluxo dos corpos sagrados dos filhos-de-santo durante as festas e 

das obrigações dos calendários das duas casas. 

 

A quarta, e atual desterritorialização, que se deu por ocasião dos falecimentos dos líderes dos 

dois terreiros, constitui, simultaneamente, uma retração e expansão da rede, em que os seus 

pontos fortes (Raiz de Airá-Salvador, e o Terreiro de João Trés Estórias-Rio de Janeiro), 

foram desterritorializados e, em seguida, novamente reterritorializados, quando os assentos 

dos Orixá, Vodum e Cablocos, assim como os filhos-de-santos dessas dois templos foram 

reagrupados, tecidos novamente, no Raiz de Airá em São Félix, aberto por Mãe Mariá e o 

Pejigan Irineu nos anos de 1970.  

 

E, a partir desse novo território se expande à rede agregando, novamente, em sua tessitura um 

novo território da itinerância composta pela Pedra do Cavalo, a Mata da Catuaba e o Rio 

Paraguaçu. 
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Espaços que se conectam através de ritornelos durante as obrigações, com suas respectivas 

oferendas nesses pontos fortes realizadas pelos filhos-de-santo que traçam diversos percursos, 

trajetos, e itinerários levando a alimentação do axé a esses lugares significativos, nos quais o 

povo-de-santo atribui valores pelo exercício de um saber-poder próprios, o ''lado de fora'', que 

se dá, se dobra no ''lado de dentro'', a relação de ''si consigo'', possibilitando processos de 

subjetivação.  

 

O território-rede, território descontínuo, território itinerante do Raiz de Airá caracteriza-se por 

um nomadismo que se dá por movimentos constantes e alternados de contração e expansão, 

ora contraindo-se, ora expandindo-se, mas sempre tecendo a rede de pontos fortes, lugares 

significativos conectados pelos diversos itinerários dos corpos dos filhos-de-santo no dia-a-

dia do templo, e, notadamente, durante as festas e obrigações do terreiro.   

 

Oxum, com sua beleza e elegância, convida-nos a sair das margens do Rio Paraguaçu e 

adentrar as matas do município de Cachoeira, guiando-nos, sinuosamente, entre os morros, a 

estrada de ferro e o Riacho da Capapina até avistarmos o Terreiro Ilê Axé Xangô Obá Curuji.  
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3.2.2 – ILÊ AXÉ XANGÔ OBÁ CURUJI. 

 

 

Caminhando sobre os trilhos da Estrada de Ferro da Central do Brasil na zona rural do 

município de Cachoeira, em meio a curvas e contracurvas, entre os morros do Recôncavo, 

deparamo-nos com o inusitado a cada dormente, e de tanto em tanto, encontramos pontes 

sobre o riacho da Capapina. O riacho parece abraçar a estrada de ferro pelo fato de aparecer e 

desaparecer entre os morros da região como uma serpente. Toda vez que o riacho aparece, 

causa-nos surpresa, desvelando a presença de Oxum, que nos conduz pelos caminhos 

tortuosos e perigosos da estrada, até chegarmos num lugar em que o riacho deságua a beleza 

da divindade, o Terreiro Ilê Axé Xangô Obá Curuji.  

 

O terreiro Ilê Axé Xangô Obá Curuji é da nação Nagô-Vodum, têm como dono da cumeeira o 

Orixá Oxaguiã, e patrono Xangô (ver Fig. 273 e 274). Encontra-se a margem esquerda da 

Estrada de Ferro Central do Brasil, em meio a cadeias de morros com topografia caprichosa e 

vegetação densa (ver Fig. 275 a 285). O templo foi fundado em 1946, na zona rural de 

Cachoeira, a quatro quilômetros da cidade, pelos pais biológicos do Ogã Walter
21

 (ver Fig. 

286), notadamente, o seu pai o Ogã João Brito dos Santos com a ajuda de sua irmã Mãe Maria 

Cândida dos Santos, ambos pertencentes à nação Jêje-Mahi. Segundo nos relata o Ogã Walter: 

Meu pai era João Brito dos Santos. Não, meu pai foi confirmado no terreiro 

nesse terreiro que eu fui de lá, no terreiro de Tanassi que era de Badé Curuji. 

Lá era Jêje puro, de minha tia era Jêje puro. Jêje também, agora só que ela 

botou uma parte Nagô-Vodum com Jêje né, porque o pessoal começou a 

maior parte a desaparecer e muita gente não tinha como é? Tempo pra isso 

né, pra assumir, que hoje em dia eles não querem mais levar 12 meses, 12 

mês, 1 ano no Ilê Axé, o negócio é três meses, seis meses que negócio 

rigoroso se fizer na casa dele é um ano, mas hoje em dia arriava e pronto joga 

pra lá, têm as obrigações. (informação verbal).
22

 

 

                                                 
21  Walter Brito dos Santos, filho de Xangô Curuji e Oxum, é Ogã do Ilê Axé Xangô Obá Curuji. Nasceu na 

localidade dos Três Riachos, município de Cachoeira em 1946, tendo atualmente 65 anos de idade. Foi feito 

com três dias de nascido, por sua tia Maria Cândida da Conceição, mas começou a frequentar efetivamente o 

Candomblé com 17 anos. Sua tia, Maria Cândida, feita na Roça do Ventura, tinha um terreiro da nação Nagô-

Vodum chamado Ilê Axé Obá Curujé, comumente denominado de Terreiro Tanassi, que tinha como patrono 

Badé Curuji. O terreiro de Mãe Maria Cândida localizava-se na região da lagoa, em Maragojipe, próximo ao 

antigo Engenho Capanema, e lá o Ogã Walter foi confirmado e iniciado, assumindo suas atribuições. Ogã 

Walter começou a vida profissional como chapista de carro em Cachoeira. Com 27 anos foi morar em 

Salvador,  passando em seguida, para o ofício de mecânico. Em Salvador trabalhou em empresas automotivas 

como a Revisa e a transportadora Confiança, conseguiu montar, na Avenida San Martins uma oficina 

mecânica de sua propriedade. A cerca de 20 anos voltou a morar em Cachoeira. 

22 Entrevista realizada com Walter Brito dos Santos, Ogã Walter, em 29/05/2009, no Ilê Axé Obá Curuji, 

município de Cachoeira. 
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Fig. 273:Ilê Axé Obá Curuji: 1, 2, 3 – Assento de Exu-Escravo, 4-Ilê 

Oxum, 5-Assento de Cabloco, 6-Barracão e dependências, 7-Assento de 

Obaluaiê, 8-Riacho, 9-Estrada de Ferro. Data: 2011. 

 

Fig.274: Barracão Ilê Axé Oba Curuji: 1-Barracão, 2-Sala, 3-Quarto de 

Hospedes, 4-Sala, 5-Quarto dos Orixá, 6-Circulação, 7-Depósito,8-

Cozinha Sagrada, 9-Cozinha e Despensa, 10-Sanitário. Data: 2011. 
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Fig. 276: Entrada do Terreiro Ilê Axé Xangô Obá Curuji, Cachoeira, 

Bahia. Data: 2009. 

 

Fig. 275: Entrada do Terreiro Ilê Axé Xangô Obá Curuji, Cachoeira, 

Bahia. Data: 2009. 
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Fig. 278: Barracão do Terreiro Ilê Axé Xangô Obá Curuji, Cachoeira, 

Bahia. Data: 2009. 

 

Fig. 277: Barracão do Terreiro Ilê Axé Xangô Obá Curuji, Cachoeira, 

Bahia. Data: 2009. 
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 Fig. 280: Vista interna do Barracão do Terreiro Ilê Axé Xangô Obá 

Curuji, Cachoeira, Bahia. Data: 2009. 

 

Fig. 279: Vista interna do Barracão do Terreiro Ilê Axé Xangô Obá 

Curuji, Cachoeira, Bahia. Data: 2009. 

 



                                                                                                                                                402 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 282: Ala dos alabés do Barracão do Terreiro Ilê Axé Xangô Obá 

Curuji, Cachoeira, Bahia. Data: 2009. 

 

Fig. 281: Vista do forro do Barracão do Terreiro Ilê Axé Xangô Obá 

Curuji, Cachoeira, Bahia. Data: 2009. 
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Fig. 283: Estrela do Itotó do Barracão do Terreiro Ilê Axé Xangô Obá 

Curuji, Cachoeira, Bahia. Data: 2009. 

 

Fig. 284: Quarto dos Orixá do Terreiro Ilê Axé Xangô Obá Curuji, 

Cachoeira, Bahia. Data: 2009. 
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Fig. 285: Ilê Orixá de Oxum do Terreiro Ilê Axé Xangô Obá Curuji, 

Cachoeira, Bahia. Data: 2009. 

 

Fig. 286: Ogã Walter do Terreiro Ilê Axé Xangô Obá Curuji, 

Cachoeira, Bahia. Data: 2009. 
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O terreiro passou por uma desterritorialização na zona rural da cidade. Ela ocorreu por causa 

da dificuldade de acesso dos novos membros do culto ao templo, em meio à mata fechada na 

zona rural, acrescido da grande distância da estrada de ferro; e, do estado construtivo precário  

em que se encontrava o terreiro, até então, feito de taipa e palha desde 1946 quando foi 

construído pelo Ogã João Brito dos Santos (ver Fig. 287 e 288).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 287: Rede do Ilê Axé Oba Curuji: 1-Terreiro Original, 2-Terreiro 

Atual, 3-Pedra Chorona, 4-Morro da Capapina, 5-Matinha, 6-Ponte 

Bitedô, 7-Túnel Bitedô, 8- Estrada de Ferro, 9-Riacho Capapina, 10-

Japonê, 11-Boca Oleira, 12-Trevo dos Escravos. Data: 2011. 
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Um filho-de-santo e compadre do Ogã João Brito em agradecimento a dádiva obtida por sua 

filha, graças ao Orixá Oxóssi, decidiu presenteá-lo com uma nova sede, essa, localizada bem 

mais acima, as margens da estrada de ferro, logo, de fácil acesso, embora ainda distante da 

cidade, como nos conta o Ogã Walter:  

 

Aqui só mudou de lá pra cá, é, foi fundada lá atrás. É, é. Porque lá era mais 

escondido, mas não era por causa da gente, é, porque lá tinha muito mato né, 

meu pai chegando pra idade aí, meu padrinho, que era de meu padrinho, mas 

uma benfeitoria que Oxóssi fez pra filha dele, ele aí botou meu pai de lá pra 

cá. Lá era mais reservado, era, mais escondido [...] é porque é o lugar que 

meu pai encontrou, achou pra abrir a casa. (informação verbal).
23 

 

Operou-se, portanto, a primeira desterritorialização com a realização da segunda construção 

do Ilê Axé Obá Curuji que foi desenvolvido, em seguida, de forma paulatina, com materiais 

industrializados pelo Ogã Walter com ajuda de um mestre de obras local, Benício, Babalorixá 

e filho-de-santo de Gaiaku Luiza, que atualmente é o presidente da associação dos cultos afro-

brasileiros do Recôncavo Baiano.  

                                                 
23 Entrevista realizada com Walter Brito dos Santos, Ogã Walter, em 29/05/2009, no Ilê Axé Obá Curuji, 

município de Cachoeira. 

Fig. 288: Área onde foi erguido o primeiro Tereriro Ilê Axé Xangô Obá 

Curuji, Cachoeira, Bahia. Data: 2009. 
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Essa reterritorialização foi feita sem abandonar, contudo, o território anterior, foi tecido, 

portanto, a rede. Constrói-se o território-rede, um território descontínuo, traça-se o território 

da itinerância. O território anterior – ''ancestral'' -, não foi esquecido, abandonado, ou deixado 

de lado, mas sim incorporado e expandido, os pontos fortes foram conservados e somados aos 

novos lugares significativos. Traçou-se a rede, e, com ela, ampliou-se fluxo de axé.  

 

Essa incorporação em rede de espaços ancestrais ocorre no Candomblé porque os conceitos de 

''velho'' e ''novo'' não existem tal como é genericamente empregado nos moldes da 

modernidade ocidental. O velho e o novo não constituem duas categorias que trazem consigo 

valores de juízo do ''velho'' análogo a ruim, feio, ultrapassado, obsoleto; e, ''novo'' análogo a 

bom, belo, moderno, eficiente. Mas sim, constituem pontos fortes permeados de valores 

formando os lugares significativos. São lugares sagrados, moradas dos deuses e ancestrais 

onde as dádivas são obtidas pelo fluxo de axé. Os espaços sagrados do terreiro originário 

foram conservados e ainda são utilizados tanto no cotidiano quanto nas festas na ocasião das 

obrigações em que o povo-de-santo realiza seus itinerários do sagrado em meio aos caminhos, 

percursos, e rotas abertos na mata: a mata sagrada; e, o assento do Orixá Obaluaiê (ver Fig. 

289).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 289: Assento de Obaluaiê no Ilê Axé Xangô Obá Curuji, Cachoeira, 

Bahia. Data: 2009. 
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Com a nova sede do terreiro operou-se uma segunda reterritorialização, com o acréscimo de 

outros lugares sagrados espalhados na zona rural, fora do perímetro da roça, ampliando e 

expandindo a rede com outros territórios introvertidos, novos pontos fortes e lugares 

significativos em uma totalidade fragmentária. Lugares onde, frequentemente, as 

corporeidades dos filhos-de-santo levam os trabalhos e obrigações em diversos percursos, 

caminhos e itinerários dentro da mata atualizando os rituais do templo. Assim temos as 

obrigações dos Cablocos Boiadeiro, Caiçara (ver Fig. 290), e Tupinambá na Pedra Chorona e 

no Morro da Capapina. Numa localidade chamado Japonês, próxima ao riacho da Capapina, 

são realizadas as obrigações para a Orixá Nanã.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 290: Assento do Cabloco Caiçara no Ilê Axé Xangô Obá Curuji, 

Cachoeira, Bahia. Data: 2009. 
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Alguns ''despachos'' vinculados ao ritual do axexê (ritual funerário), são realizados no Túnel 

do Bitedô, Ponte do Bitedô, e na Matinha. No riacho da Capapina (ver Fig. 291), são feitas as 

obrigações para Oxum.  Os trabalhos, ebós, são arriados em diversos trechos da Estrada de 

Ferro Central do Brasil (ver Fig. 292), e, também, num lugar denominado de Boca Oleira.  

 

No Trevo dos Escravos, localizado entre a Estrada de Ferro e o Terreiro, existem três assentos 

de Exu (dois assentados em Ilê Exu e um assentado em uma árvore sagrada), ressignificados e 

atualizados na figura dos Escravos onde são realizadas as obrigações dos Exu do terreiro. Em 

Cachoeira e São Félix é comum o povo-de-santo se referir aos Exus existentes em pedras, 

árvores sagradas, esquinas, encruzilhadas fora dos terreiros e presentes nos espaços da cidade 

como Escravos.  

 

O termo ''Escravo'' é utilizado como uma forma de distinção entre o Exu da rua e o Exu de 

casa, pertencente ao terreiro, e, também, significa a presença na memória dos membros do 

povo-de-santo de Cachoeira e São Félix do sistema escravista, uma referência do negro 

escravo, que se encontra ''livre na rua'', assumindo as características de Exu, livres tal como 

Exu. Esses lugares significativos nos são relatados pelo Ogã Walter:  

 

O japonês é o lugar que corre o rio, hoje em dia tá bagunçado, tinha Pedra 

Chorona, como a Capapina mesmo era sagrado para o Candomblé, ponte do 

Batedô, a Matinha que arriava os trabalho mais perigoso, Matinha, primeira 

era perigoso também, é, a Boca Oleira também, não era fácil, é tudo ponto 

perigo de trabalho, certo? (informação verbal)
24 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Entrevista realizada com Walter Brito dos Santos, Ogã Walter, em 29/05/2009, no Ilê Axé Obá Curuji, 

município de Cachoeira. 
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Fig. 291: Riacho da Capapina Ilê Axé Xangô Obá Curuji, Cachoeira, 

Bahia. Data: 2009. 
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Enquanto o terreiro Raiz Airá tece um território-rede, nômade num movimento de expansão-

contração-expansão, a comunidade do terreiro Ilê Axé Obá Curuji teceu um território-rede, 

território itinerante que opera sempre em expansão, sempre conquistando novos territórios e 

conservando os anteriores a partir de uma referência (o templo do Ogã João Brito). Sempre 

ampliando o território descontínuo com novos pontos fortes e lugares significativos, nos quais 

o povo-de-santo atribui valores pelo exercício de um saber-poder próprios, o ''lado de fora'', 

que se dobra no ''lado de dentro'', a relação de ''si consigo'', possibilitando processos de 

subjetivação, edificando através do ritornelo - conjunto de aspectos expressivos do ritmo –, 

uma totalidade fragmentária em expansão continua.  

Fig. 292: Ramal da Estrada de Ferro Central do Brasil, Cachoeira, 

Bahia. Data: 2009. 

 



                                                                                                                                                412 

A primeira expansão da rede se deu com a mudança do templo original fundado pelo Ogã 

João Brito para o lugar onde se encontra o terreiro atual sob a liderança do Ogã Walter. A 

segunda reterritorialização aconteceu com a utilização de espaços sagrados, pontos fortes, fora 

do perímetro do templo como a Pedra Chorona, Morro da Capapina, o Japonês, Túnel do 

Bitedô, Ponte do Bitedô, a Matinha, Riacho da Capapina, Estrada de Ferro Central do Brasil, 

Boca Oleira, e o Trevo dos Escravos.   

 

Durante as temporalidades lentas das obrigações, das oferendas, dos rituais em diversas 

linhas, itinerários, percursos e caminhos propiciados pelo riacho da Capapina, pela Estrada de 

Ferro da Central do Brasil, pela ponte do Bitedô, pelos caminhos de barro batido em meio aos 

morros do Recôncavo Baiano, com licença de Oxóssi, Ossaim e Oxum, que a corporeidade do 

povo-de-santo do  Ilê Axé Obá Xangô Curuji teceu a rede nesses lugares significativos, 

conectando os pontos fortes, relacionando os territórios introvertidos, os territórios itinerantes, 

numa totalidade fragmentaria em movimento de expansão continua.   

 

Oxum, mais uma vez convida-nos a segui-la, guiando-nos pelos morros de Cachoeira, mas 

dessa vez em direção ao Riacho do Caquende, para o terreiro mais antigo do Recôncavo 

Baiano, o Seja Hundé, mais conhecido como a Roça do Ventura. 
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3.2.3 – ROÇA DO VENTURA. 

 

Ao sairmos da cidade deparamo-nos com uma lagoa, a Lagoa Encantada de Mãe Pórfira, a 

Aleijadinha, e nela Oxum nos aponta uma estrada de terra em chão batido que se desenvolve 

sobre as cumeadas dos morros a perder de vista na mata fechada. Oxum nos acompanha 

através de um riacho sinuoso, o Riacho do Caquende, que circunda a estrada de terra batida. 

Essa estrada termina em uma localidade próxima ao Tororó e a Terra Vermelha, e, lá nos 

deparamos com o terreiro mais antigo e respeitado de todo o Recôncavo Baiano, o Zoogodô 

Bogum Malê Seja Hundé, mais conhecido como Roça do Ventura, ou Roça de Baixo, a casa 

do Jêje-Mahi, a casa de Bessém. 

A Roça do Ventura
25

 é consagrado ao Vodum Bessém, pertencente a nação Jêje-Mahi (ver Fig. 

293 a 298). Foi fundado nos últimos anos da década de 1890, por Tio Ventura (Ogã Ventura), 

e Maria Agorensi, com a ajuda de sua mãe-de-santo, a Gaiaku Ludovina Pessoa, em um 

fazenda arrendada pelo Tio Ventura que usava o nome ou o apelido do proprietário das terras, 

o capitão Luiz Ventura Esteves, um senhor de Engenho da Região. Têm como liderança atual 

o Ogã Buda residente em Cachoeira, e a Gaiaku Alda que reside no Rio de Janeiro, e como 

personalidades, acima dos cem anos o Ogã Boboso e o Ogã Bernadino
26

 (ver Fig. 299).  

 

                                                 

25  As ruínas da Arquitetura da Roça de Cima, assim como o sítio histórico e arqueológico onde ele estava 

instalado foram destruídas por uma invasão criminosa realizada em 28 de outubro de 2010 pelo fazendeiro e 

empresário Ademir Passos para a construção de loteamentos clandestinos para construção de casas. As 

cerâmicas, potes, quartinhas assim com os tijolos em adobe industrializados encontram-se fragmentados, 

quebrados e espalhados por toda a área. O templo foi invadido com diversos tratores, a invasão ocorreu em 

14 hectares de terra tanto da Roça de Cima quanto na Roça do Ventura. Foram danificados, também, a Lagoa 

de Nanã (soterrada); as cercanias da Jaqueira do Atim do Vodum Dandagojí, e a mata com plantas sagradas e 

ervas medicinais. O ocorrido foi encaminhado ao IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional, que apresentou uma ação de tombamento provisório, e ao IBAMA que entrou com uma ação 

embargando a obra em função de não possuir licença ambiental. O caso foi levado também ao Ministério 

Público Federal que, também, embargou a obra alegando crimes contra o meio ambiente, patrimônio cultural 

e a liberdade religiosa. 

26  Bernadino Ferreira dos Santos, filho de Oxalá, é Ogã do terreiro Zoogodô Bogum Malê Seja Hundé, mais 

conhecido como Roça de Baixo ou Roça do Ventura. Nasceu em 1907 na cidade de Cachoeira, possui 

atualmente 104 anos de idade. Juntamente, com o Ogã Boboso, de 103 anos são os Ogãs mais antigos e 

respeitados de toda região, zeladores do primeiro terreiro de Candomblé do Recôncavo Baiano. Foi 

confirmado por Maria Epifania dos Santos, conhecida por Sinhá Abalhe, que foi a segunda líder religiosa do 

templo. Sempre viveu, morou e trabalhou em Cachoeira trabalhando em diversas atividades, em sua maioria 

como biscates no ramo da construção civil, foi: pedreiro, encanador, carpinteiro, marceneiro. Zelou pela casa 

junto com Ambrósio Bispo Conceição, Ogã Boboso: ''é tudo na mesma tribo, respeitando o mais velho, que 

vai fazendo as obrigação dos que já foram, e os que tão vivo andam na mesma linha, na mesma tradição, as 

mesmas cantigas, os mesmo santo, as mesma dança, as mesma obrigação, porque se fazia no tempo do Zé do 

Brechó e continua a fazer, que não pode sair da seita, da tradição, nós não pode sair da tradição''. 
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A posse da terra é um tema ainda em aberto, segundo Nicolau Parés há duas versões: a 

primeira, segundo informes de Ogã Boboso, a fazenda foi comprada por Maria Agorensi em 

1901 ou 1909 constando em escritura, todavia tal documento não existe nos cartórios e nem 

está em posse dos filhos-da-casa; e, a segunda, com informações do Humbono Vincente, não 

há títulos de propriedade, e sim o direitos dos filhos de Maria Agorensi de arrendar as terras.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 294: Peji de Cima: 1-Sala, 2-Quarto dos Vodum, 3-Copa, 8-

Cozinha. Data: 2009. 

 

Fig. 293: Roça do Ventura: 1-Casa dos Ogãs, 2-Peji de Cima, 3-Peji de 

Baixo, 4-Cozinha Sagrada, 5-Casa dos Egum, 6-Quarto de Hospedes, 7-

Sanitários, 8-Riacho Caquende, 9-Fonte de Oxum, 10- Nanã, 11- Azansu, 

12-Poço D´água, 13-Tiriri, 14-Ogum Xeroque, 15-Aizan, 16-Loko, 17-

Sogbó, 18-Badé, 19-Azansu, 20-Possu, 21-Bessém, 22-Legba, 23-Ogum 

Jabo, 24-Agué, 25-Parara, 26-Avimage, 27-Odé, 28-Aziri, 29-Badé.  

Data: 2009. 
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Fig. 297: Peji de Cima da Roça do Ventura, Cachoeira, Bahia. 

 Data: 2009. 

 

Fig. 295: Peji de Baixo: 1-Barracão, 2-Circulação, 3-Quarto dos 

Vodum, 4-Roncô. Data: 2009. 

 

Fig. 296: Peji de Cima e Peji de Baixo da Roça do Ventura, Cachoeira, 

Bahia. Data: 2009. 
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Essa fazenda fazia limites com o sítio Charema, onde estava instalado e encontrava-se em 

funcionamento a Roça de Cima (de onde nasceu o Ventura), de propriedade do lendário José 

Maria Belchior, chamado de Zé do Brechó. Ela localizava-se a direita da atual Ladeira da 

Cadeia, antiga Estrada Velha de Belém, e antes da Lagoa Encantada, onde, nos primeiros anos 

do século XX funcionou o terreiro de Mãe Pórfira, a ''Alejadinha''.  

Fig. 298: Vista interna do Barracão do Peji  de Baixo da Roça do 

Ventura, Cachoeira, Bahia. Data: 2009. 

 

Fig. 299: Ogã Bernadinho, Terreiro do Ventura, Cachoeira, Bahia. 

Data: 2009. 
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Zé do Brechó, crioulo, tinha o cargo de Dadá Runhó da Roça de Cima, da Nação de Jêje 

Mundubi, e o templo era consagrado ao Vodum Azansú. Zé do Brechó era um sacerdote 

conhecedor dos segredos do oráculo de Ifá, filho de Sogbo, temido feiticeiro do Recôncavo 

Baiano. Sua fama e seus feitos são lembrados e cantados até os dias atuais por todo o povo-

de-santo de Cachoeira e São Félix. Umas das figuras mais ilustres e respeitáveis do 

Candomblé do Recôncavo Baiano, que ocupou posição de destaque nos últimos anos do 

império e os primeiros anos da república foi simultaneamente: membro da Sociedade Monte 

Pio dos Artistas Cachoeiranos; presidente e procurador do Conselho Filial de Cachoeira do 

Centro Operário do Estado da Bahia; membro da Irmandade do Rosarinho; primeiro suplente 

de Conselheiro Municipal; capitão da Guarda Nacional.  

 

Representava, entre outros, uma emergente elite negra que possibilitou a organização do 

Candomblé nos últimos anos da escravidão, e o seu pleno desenvolvimento e consolidação 

nos primeiros anos após a abolição no seio da Primeira República. Tornou-se um ancestral 

''divinizado'', uma referência sagrada, atribuindo legitimidade e respeitabilidade não só aos 

membros da Roça do Ventura, mas a todas as comunidades terreiro de Cachoeira. Sendo 

lembrado, reverenciado e cultuado, como nos relata o Ogã Bernadino: 

 

Nasci dentro do Candomblé, da parte do Ventura, sou do pessoal de Zé do 

Brechó, de Salacó, de Tatá Brechó, de...dessa...de...do...dessa...Judith, Judith 

fomo vizinho de porta, da Terra Vermelha, é da Terra Vermelha, lá também, 

que eu tenho lá na casa de Judith dentro do Ilê de Ogum Didê...ela é minha 

prima carnau de Judith, da filha de Judith de Ogum Didê, têm Ogum 

Megêgê, têm Ogum Didê, Ogum...Ogum Megêgê, Ogum...qual o Ogum da 

casa de Nezinho? o pai, o Ogum Megêgê, Ogum Didê, hiem? todos os 

Ogum! Era muito bem tratado e muito bem respeitado, a seita, o tio João, tio 

João morava aí nos currais velho de frente do cemitério da piedade nº14, a 

cemitério da piedade, e quando dava 6:00horas da tarde ainda continua a 

respeitar conforme lá respeitava, que quando dá 6:00horas da tarde, quando 

vai dar 6:00 hora têm uma janela lá que a gente fecha, a janela é fechada, se 

benze e têm a parte do cutulô, cutulô é que já foi,  a..., parte que tudo mundo 

que já deu nome de Zé do Brechó, de Abália, de todo mundo, todo mundo 

que já foi agente se benze e toma a benção, 6:00 hora da tarde agente se 

benze, dá louvor a Deus. (informação verbal). 
27 

 

                                                 
27 Entrevista realizada com Bernadino Ferreira dos Santos, Ogã Bernadino, em 02/05/2009, na Roça do 

Ventura, município de Cachoeira. 
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Segundo Nicolau Parés o sítio Charema foi arrendado por Tio Xarene da nação Jêje-Mahi nos 

anos de 1860, nas mãos dos proprietários José Gonçalo Martins de Oliveira e sua esposa 

Amália de Oliveira, inicialmente para moradia, e em seguida para fundação da Roça de Cima 

(ver Fig. 300), juntamente com Ludovina Pessoa da nação Jêje-Mahi, dando uma melhor 

estrutura para o funcionamento do culto Jêje, que se realizava até então, de forma precária no 

Obá Tedô
28

. Ainda, segundo fontes orais do Ogã Boboso e Ogã Bernadino, os fundadores da 

Roça de Cima foram Ludovina Pessoa e Tio Xarene, tendo mais tarde a liderança dividida 

com Zé do Brechó. Zé do Brechó, integrado ao templo, compra o sítio em 1882, e registra a 

posse de propriedade em 1896, assegurando um território para as práticas litúrgicas Jêje. 

 

 

Segundo Luiz Cláudio Dias do Nascimento e o Ogã Edvaldo de Jesus Conceição, o Buda, 

filho de Ogã Boboso e atual zelador do templo, no Obá Tedô, e, também, nos primeiros anos 

da Roça de Cima, antes do surgimento da Roça de Baixo, só eram realizadas as festas anuais, 

os batuques e algumas obrigações.  

 

                                                 
28  O Obá Tedô é um morro entre a Ladeira da Cadeia e a Capapina onde se instalou um lugar onde os escravos 

realizaram as primeiras festas de Candomblé no Recôncavo Baiano. Quanto a história do Obá Tedô, e do 

nascimento e desenvolvimento do terreiro do Ventura ver as obras: PARÉS, Luis Nicolau. A Formação do 

Candomblé – História e ritual da nação jeje na Bahia. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2007., E, 

NASCIMENTO, Luiz Cláudio. Bitedô onde moram os Nagôs. Rio de Janeiro: CEAP, 2010. 

Fig. 300: Sítio Histórico, Etnográfico, e Arqueológico da Roça de 

Cima, Cachoeira, Bahia. Data: 2011 
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A iniciação e feitura das vodunsis (iaôs no Jêje), da Roça de Cima que durava de um ano a um 

ano e meio, os serviços espirituais, trabalhos, consultas eram todos realizados na Casa Estrela. 

Isso acontecia por causa da dificuldade de acesso na época a Roça de Cima, pelo fácil acesso 

que a casa oferecia a clientela religiosa, e, por fim, pela proximidade ao centro de Cachoeira, 

notadamente, a feira, o mercado, as fábricas de charutos e o cais do porto onde as mulheres da 

alta hierarquia do culto trabalhavam. A Casa Estrela foi residência de Ludovina Pessoa na 

cidade de Cachoeira e, também, seu templo urbano, onde realizava suas atividades litúrgicas. 

Como nos relata Nicolau Parés:  

Ludovina Pessoa é a segunda, e talvez a mais importante personagem da 

Roça de Cima. Várias notícias do jornal O Alabama, datadas entre 1866 e 

1869. confirmam que, nesse período, mamãe Ludovina morava e exercia 

funções religiosas em Cachoeira, ao tempo que frequentava e até  organizava 

importantes cerimônias em diversos terreiros de Salvador. Na primeira 

notícia de 1866 explicita-se que, durante o período das festas juninas, 

diversas mulheres de Salvador foram a Cachoeira e daí ''seguiram para uma 

roça'', sendo que uma tal Lucrecia ficou ''presa e violentada em um quarto 

em casa da africana Ludovina''. Uma segunda notícia em verso, nove meses 

depois, indica que, durante esse tempo, Lucrecia ficou recolhida na ''casinha'' 

(ou huncó) e daí saiu ''muda'', sem saber a ''língua de branco'' (isto é, durante 

a iniciação só falava a língua ritual africana), sendo depositada pela própria 

Ludovina numa casa de Salvador para concluir sua iniciação, quando, 

''depois de um ano passar, e que cortar os cabelos, poderá então falar''. Existe 

a possibilidade de que o ''quarto em casa da africana Ludovina'', onde foi 

recolhida Lucrecia na primeira parte de sua iniciação, se refira à Casa Estrela 

de Cachoeira. (PARÉS, 2007, p.184).  

 

A Casa Estrela funcionou durante anos como a sede da Irmandade da Boa Morte, sendo 

Ludovina Pessoa um de seus membros mais notórios. A Casa Estrela localiza-se na rua Ana 

Neri, n.41, no centro da cidade próxima a praça do antigo chafariz. Constituía um centro de 

convergência dos africanos e do Candomblé. A sacralidade da casa desvela-se, atualmente, 

com a presença de uma estrela de cinco pontas, a Estrela de Salomão, presente, também, nos 

barracões de muitos terreiros da nação Nagô-Vodum da região. A estrela é feita de mármore e 

encontra-se instalada no passeio público em frente à porta principal de acesso à casa. O povo-

de-santo de Cachoeira afirma que a estrela é um assento de Legbá (Exu), na entrada da casa-

templo, batizando a casa como Casa Estrela (ver Fig. 301 a 303). 
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Fig. 301: Casa Estrela, Rua Ana Neri, n.41 Cachoeira, Bahia. 

 Data: 2011. 

 

Fig. 302: Casa Estrela, Rua Ana Neri, n.41 Cachoeira, Bahia. 

Data: 2011. 
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O Ventura já no seu nascimento surgiu enquanto um território-rede, um território descontinuo, 

território introvertido agregando três pontos fortes, três lugares significativos, três territórios 

itinerantes: o Obá Tedó, onde se plantou os primeiros fundamentos do Jêje-Mahi e do 

Candomblé do Recôncavo Baiano, e, também, onde até hoje são realizados rituais vinculados 

ao axexê por diversos terreiros da cidade; a Roça de Cima onde se realizavam as festas do 

Jêje, e as obrigações para os Vodum; e, a Casa Estrela onde eram iniciadas e feitas aos 

Vodunsis (noviças do Jêje-Mahi), assim como eram realizados trabalhos e serviços espirituais.  

 

A Roça de Baixo, o Sejá Hundé ou Roça do Ventura, surgiu, segundo o antropólogo Nicolau 

Parés e o historiador Luiz Cláudio do Nascimento em virtude da proximidade da disputa 

sucessória da Roça de Cima, então liderada por Zé do Brechó; e, também, por diferenças 

rituais no universo Jêje, na medida em que a Roça de Cima e Zé do Brechó eram da nação 

Jêje Mundubi e Ludovina Pessoa era da nação Jêje-Mahi
29

 (ver Fig. 304), como nos relata o 

Ogã Bernadino: 

 

                                                 
29 O Jêje Mundubi cultua, prioritariamente, os Vodum do panteão dos Hevioso: Sogbo, Badé, Loko, Kpo, 

Averekete. O Jêje Mahi cultua os Vodum do panteão Dan: Bessém, Bafono, Toquem, Akotoquem; e, do 

panteão de Sakpata: Azansu, Azoani, Avimaje.  

Fig. 303: Casa Estrela, Rua Ana Neri, n.41 Cachoeira, Bahia. 

 Data: 2011. 
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É, é, nós somo do do capim santo, viemos o Zé de Brechó, veio todo mundo 

da Roça de Cima, a Roça de Baixo é que é de Bessén [   ] Por Zé de Brechó, 

com Salacó, Tatá Brechó com a família todo do Brechó, toda dos 

Brechó...é...e lá tem também...seu Acrísio, seu Acrísio era grande jejê, era 

descendente, era primo de Zé de Brechó, o como é que chama? Tem outros. 

(informação verbal).
30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Entrevista realizada com Bernadino Ferreira dos Santos, Ogã Bernadino, em 02/05/2009, na Roça do 

Ventura, município de Cachoeira. 

Fig. 304: Rede do Ventura: 1-Ventura (Roça de Baixo), 2-Assento de 

Azansu da Roça de Cima, 3-Lagoa de Nanã, 4- Casa Estrela, 5-Riacho 

Caquende. Data: 2011. 
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A Roça de Baixo, a Roça do Ventura, como manda a tradição Jêje, constitui o maior exemplar 

da estética da simplicidade relacionada ao respeito aos Vodum, o gosto dos deuses daomeanos 

desejosos que são das ''coisas simples''. A terra utilizada nos pisos, paredes e teto simbolizam 

a simplicidade que caracteriza o culto Jêje, os membros do Jêje-Mahi, e os Vodum. Como se 

diz no Candomblé do Recôncavo Baiano: ''o Jêje é chão batido'', numa referência a sua 

simplicidade. A terra dá o tom dessa arquitetura, que conserva nos principais espaços 

sagrados do templo (roncó, sabaji, quarto dos Vodum), muita das técnicas empregadas na sua 

fundação e nos primeiros anos de vida: a taipa-de-mão, o adobe, o chão batido, a telha 

artesanal, a choça de palha (ver Fig. 305 e 306):   

Antigamente era de palha, Bessén deu ordem pra fazer de taipa, era tudo de 

palha, aqui da Bahia memo, coqueiro, o parmeira, o, a, dendê, o coqueiro, 

tudo era feito de palha, agora, depois Bessén deu consentimento de botar 

telha, madeira, ripa, no princípio do mundo era tudo de palha, pegava as 

palha de cocô, catava as palha de dendê, as palha de...de...tinha a madeira 

grossa que botava as ripas, de eucalipto, tinha como se fala? Tinha a madeira 

também que botava, era, não é, é o Mundumbi, chamava madeira Mundumbi 

e a outra, a outra no início da construção Bessén dava o direito, o, o, a 

Umbaúba, chama a Tataúba botava não têm cupim que trace. Era de taipa e 

uma parte do fundo da casa do roncô, que Bessén deu o direito a fazer de 

adobo, mas o adobo era de barro, de barro misturado o pedreiro da casa sabia 

como é que fazia, ainda têm, ainda têm adobe na casa, ainda existe, de terra 

e cocô de boi, e têm o povo do candomblé dos jêje tá nos Camarões, nos 

Camarões, aquela nasceu nos Camarões, no Benin, veio do Capim Santo. 

(informação verbal)
31

. 

 

                                                 
31 Entrevista realizada com Bernadino Ferreira dos Santos, Ogã Bernadino, em 02/05/2009, na Roça do 

Ventura, município de Cachoeira. 

Fig. 305: Roncô de adobe do Peji de Baixo, Roça do Ventura, 

Cachoeira, Bahia. Data: 2009. 
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Nos últimos anos do século XIX e nos primeiros do século XX, até a morte de Zé do Brechó, 

a comunidade Jêje fluiu em todos esses territórios dos Vodum. Conectando-os nos seus 

itinerários do dia-a-dia, e, sobretudo, nas épocas das obrigações as divindades daomeanas 

tanto na Roça de Cima quanto na Roça de Baixo, e feituras na Casa Estrela. A Arquitetura da 

Roça do Ventura configurou-se e espacializou-se desde sua fundação até os dias de hoje 

enquanto uma rede, um território descontínuo compostas de lugares significativos: 

 

Por outro lado, ogã Boboso sustenta que ambos os terreiros funcionaram 

simultaneamente durante algum tempo e que existia uma conexão litúrgica 

entre as duas congregações religiosas. ''Bessen é um só, mas têm força para 

tomar conta dos dois''. Segundo essa opinião, as vodúnsis do Seja Hundé, 

durante sua iniciação e o ciclo de festas, subiam à Roça de Zé de Brechó para 

realizar certas obrigações, entre elas talvez o boitá. Segundo ogã Boboso, 

Maria Agorensi ''saiu sem briga, foi seguir seu caminho''. A finada Aguesi 

dizia que ''Agorensi abriu e o pessoal de Ludovina se juntou'' [...] A minha 

impressão é que, após a saída de Maria Agorensi, a Roça de Cima ainda 

funcionou, talvez de uma forma precária, por alguns anos com pessoal que 

permaneceu fiel a Zé de Brechó. Certamente, com a morte dele, em 1902, a 

Roça de Cima deixou de funcionar definitivamente. (PARÉS, 2007, p.200).   

 

Fig. 306: Roncô de adobe do Peji de Baixo, Roça do Ventura, Cachoeira, 

Bahia. Data: 2009. 
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Com a morte de Zé do Brechó a rede contrai-se porque a Roça de Cima é fechada e muitos 

membros passam a frequentar, com maior constância, a Roça de Baixo, a Roça do Ventura.  

Após o fechamento da Roça de Cima os assentos (atissá), dos Vodum foram levados para os 

pejis da Roça de Baixo, onde continuaram a ser zelados pela comunidade terreiro. Entretanto, 

alguns espaços sagrados, os pontos fortes, lugares significativos da Roça de Cima foram 

conservados.  

 

Lugares significativos, nos quais o povo-de-santo atribui valores pelo exercício de um saber e 

poder próprios, o ''lado de fora'', que se dobra num ''lado de dentro'', a relação de ''si consigo'', 

possibilitando processos de subjetivação, edificando através do ritornelo - conjunto de 

aspectos expressivos do ritmo –, uma totalidade fragmentária que até hoje, segundo Ogã 

Edvaldo, o Buda, todos os anos a comunidade terreiro do Ventura realizam itinerários para as 

obrigações dos diversos atim (assentos em árvores sagradas), dos Vodum existentes e que 

pertenciam a Roça de Cima. Principalmente, em uma antiga e robusta jaqueira sagrada, onde 

foi assentado o patrono da Roça de Cima, o Vodum Dandagojí, uma qualidade de Azansú, e, 

também, na Lagoa de Nanã, e no Riacho Caquende onde se realizavam obrigações para Aziri 

e Tobossi (ver Fig. 307), como nos diz o Ogã Bernadino: 

 

É, foi tirar da porta da rua aí, e foi fazendo, até quando chegou lá no fundo no 

riacho, e a outra parte é, no riacho é, a de Tobossi têm um rio, ali no rio, no 

riacho mora Tobossi, era Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora da 

Conceição, é Iemanjá, Oxum, tudo, é, é, é aí chama Tobossi é todo mundo é 

Nanã, é Azerê, é Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora do...outro lado 

de Tobossi, agente faz obrigação também de...de...Iansã, é, é é Oiá. 

(informação verbal)
32

. 

                                                 
32 Entrevista realizada com Bernadino Ferreira dos Santos, Ogã Bernadino, em 02/05/2009, na Roça do 

Ventura, município de Cachoeira. 
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Enquanto no Raiz de Airá o território-rede, o território itinerante, opera movimentos 

expansão-contração-expansão, desterritorializações e reterritorializações caracterizando-se em 

sua trajetória existencial como um terreiro nômade, o Ilê Axé Obá Curuji o território-rede, o 

território itinerante, opera por expansão continua, uma territorialização constante, sempre em 

busca de novos territórios, a Roça do Ventura irá apresentar um território-rede, um território 

itinerante contraído, porque perdeu ao longo do tempo a Casa Estrela e a Roça de Cima.    

 

Mas, a rede do Ventura, o seu território itinerante, não se fecha nele mesmo, se expande em 

várias escalas, porque várias são as mães e pais-de-santo do Recôncavo Baiano, Salvador, 

Região Metropolitana, e até do Rio de Janeiro das nações Jêje-Mahi e Nagô-Vodum que 

tiveram sua iniciação feita ou que  passaram no baluarte Jêje dos Candomblés do Recôncavo 

Baiano. 

 

Oxum, agora, convida-nos a segui-la não mais pelos espaços dos templos afro-brasileiros, 

mas sim, pelos lugares sagrados espalhados pelas cidades de Cachoeira e São Félix  

 

 

Fig. 307: Bambuzal e Riacho Caquende, Roça do Ventura, Cachoeira, 

Bahia. Data: 2009. 
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3.3 - OS LUGARES SAGRADOS NA CIDADE. 

 

Oxum com sua elegância e beleza agora nos guia pelas ruas, esquinas, morros e riachos de 

Cachoeira e São Félix levando-nos para além das redes dos espaços sagrados dos terreiros, e 

nos mostra uma rede que se projeta para além dos templos: os lugares significativos na 

cidade. Oxum tece um território descontínuo por toda a cidade, um território itinerante por 

excelência, nos guiando, nesse momento, aos pontos fortes de um território-rede que conecta 

diversos lugares sagrados na cidade e que são utilizados por diversos terreiros e membros do 

povo-de-santo tanto no dia-a-dia, quanto nas festas dos calendários litúrgicos dos terreiros. 

 

Esses lugares significativos são conservados pelas comunidades terreiros que ao fazê-lo 

traçam uma micro-política através do exercício de subjetividades próprias, oriundas de seus 

saberes e poderes, através dos meios e ritmos do ritornelo em oferendas, obrigações e rituais. 

Pontos fortes que são os mais triviais e corriqueiros das cidades, encontram-se de forma 

fragmentadas: nas casas dos filhos-de-santo; nos espaços públicos - nas ruas, avenidas, 

praças, parques, cais do porto; nas feiras populares. Mas também, nos vazios urbanos, 

terrenos baldios, nas matas que cercam as cidades, nas estradas, ferrovias, lagos, rios e 

riachos. Em Cachoeira e São Félix, os territórios itinerantes, os lugares significativos mais 

utilizados pelo povo-de-santo dos diversos terreiros, constituindo uma totalidade fragmentária 

são: Oba Tedô; Ponte e o Viaduto do Batedor; Cemitério dos Africanos; Mata da Catuaba; 

Pilar Central da Ponte D.Pedro II; Trevo dos Escravos; Encruzilhadas e Esquinas da Cidade; 

Lagoa Encantada; Riachos do Caquende, Levada e Capivari; Rio Paraguaçu; Pedras do 

Cavalo, Rachada, e da Baleia (ver Mapa 01). 

 

Oxum leva-nos no primeiro lugar significativo do Recôncavo, o Obá Tedô. Como foi dito em 

outra ocasião, o Obá Tedô localiza-se na proximidade do perímetro urbano em um morro 

entre a Ladeira da Cadeia, antiga estrada de Belém e a Capapina, em uma área adjacente a 

Recuada. Foi o lugar, segundo Nicalou Parés, onde se realizou o primeiro Candomblé do 

Recôncavo Baiano por um grupo de africanos de etnias diversas (nagôs, jêjes, gruncis, 

hauçás), liderados pelo africano Quixareme ou Chareme (fundador da Roça de Cima), que 

durante o mês de outubro na primeira metade do século XIX realizava obrigações para o 

Vodum Azunsu. O Obá Tedô constitui o lugar sagrado por excelência da cidade.  
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Território sagrado onde foi plantado o primeiro axé da cidade, onde foram feitos os primeiros 

fundamentos e obrigações da nação Jêje. Lugar de grande respeito e reverência entre às 

comunidades terreiros do Recôncavo Baiano. O Obá Tedô (ver Fig. 308) é lugar da 

ancestralidade coletiva do povo-de-santo da região e é utilizado até os dias de hoje pelos 

terreiros de Cachoeira em alguns rituais vinculados ao axexê (ritual funerário), empreendido 

pela corporeidade lenta do povo-de-santo 

 

 

 

 

Após sairmos do morro Oxum, com sua sedução, nos conduz pela estrada de ferro até 

chegarmos à Ponte e no Viaduto Batedor (ver Fig. 309 e 310). A Ponte e o Viaduto são duas 

construções realizadas em 1876 no Ramal da Estrada de Ferro Central da Bahia, adjacentes a 

área da Recuada, bairro da cidade onde, no século XIX se concentrava a população negra 

(escrava e liberta), de Cachoeira. A área onde foi construída a ponte, segundo Luiz Cláudio do 

Nascimento, pertencia ao pai de Zé de Brechó, o africano chamado Belchior Rodrigues 

Moura.  

 

 

 

Fig. 308: Morro do Obá Tedô. 

Fonte: NASCIMENTO, Luiz Cláudio Dias. Data: 2007. 
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A Ponte do Batedor constitui um lugar significativo, um ponto forte de grande respeito e 

medo entre as comunidades terreiros da região, porque até hoje são arriados na temporalidade 

tática (noite e madrugada), da invisibilidade dos corpos itinerantes, trabalhos, despachos, 

oferendas (ebós), e, principalmente, são realizadas as obrigações relativas a ritos funerários do 

Candomblé (axexê), portanto, é um ponto forte, um lugar significativo habitado por inúmeros 

Egum, os mortos. Segundo o povo-de-santo é um lugar ‘’pesado’’, com ‘’muita coisa feita por 

lá’’, ‘’muita coisa debaixo da terra’’, ''muita coisa enterrada'', como nos conta Mãe Nilta: 

 

Muitos lugares sagrados, uma coisa que estão deixando de lado onde é a 

Ponte do Batedô, que fica, como é o nome daquele lugar filho? Onde era o 

candomblé da finada Xanta, onde era o candomblé do Pai do Paulo Catuaba, 

Nilton! Você lembra o nome daquele lugar do candomblé do Paulo Catuaba? 

Sim defronte ao lugar tinha um nome, não me recordo, mas quando eu me 

lembrar...na Boa Vista tinha um lugarejo que era o candomblé quando eu me 

lembrar eu vou escrever e te dou o nome, olha na ponte do Bitedô, menino, 

um lugar sagrado antigo pra quando fazia os axexês daqueles zeladores que 

desencarnou que cofô ai meu filho os carregos iam ser botados lá seja a hora 

que fosse, da alta madrugada, aqueles antigos ogãs iam levar os balaios, as 

cosias para despachar lá mas é coisa antiga e aquele lugar ali nunca devia ser 

desprezado porque com tudo que aquele descarrego, daquele pai-de-santo 

como diz a lenda, ou a mãe-de-sando ou de ogãs que vai pra aquele lugar, ali 

tem as rezas entregando o carrego, ali meu filho não fica espírito vagando 

pra tá conturbando os adeptos daquela casa de candomblé e nem outras 

pessoas que passarem de corpo aberto receber influência negativa e 

ultimamente o pessoal esta desprezando eu não sei porque não acham uma 

certa ajuda financeira, ali é um lugar sagrado. (informação verbal).
33 

 

                                                 
33  Entrevista realizada com Mãe Nilta, em 11/06/2009, no Dendezeiro, município de Cachoeira.  

Fig. 309: Viaduto do Batedor.. 

Fonte: NASCIMENTO, Luiz Cláudio Dias. Data: 2007. 
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Descendo do Ramal da Estrada de Ferro da Central do Brasil a divindade da beleza, Oxum, 

agora nos guia até o morro do Rosário onde encontramos o Cemitério de Africanos, que foi 

construído em 1856, pela Irmandade de Nossa Senhora do Rosário do Sagrado Coração de 

Maria do Monte da Rua Formosa, chamada comumente de Irmandade dos Nagôs. O cemitério 

está localizado no bairro do Rosarinho em Cachoeira, lugar que no século XIX era chamado 

de Monte da Rua Formosa, ao lado, ainda, da Igreja de Nossa Senhora do Rosário (ver Fig. 

311), construída em 1846 pela mesma Irmandade
34

.  

 

 

                                                 
34  Essa Irmandade foi criada na segunda metade do século XVIII na Ordem Terceira do Carmo. Entre 1833 e 

1870, a Irmandade chegou a ter 1170 membros, entre crioulos e africanos.  

Fig. 310: Ramal da Estrada de Ferro e Ponte do Batedor. 

 Data: 2009. 
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Nessa área atualmente encontram-se diversos terreiros das nações Ketu e Nagô-Vodum, com 

destaque ao terreiro de Galdina Silva, Mãe Baratinha, o Ilê Kaió Alaketu Axé Oxum, da nação 

Ketu, filho do Terreiro do Portão de Muritiba, de Nezinho do Portão
35

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Cemitério de Africanos (ver Fig. 312 a 314), foram enterrados africanos e crioulos 

notórios do Candomblé do Recôncavo Baiano, a exemplo do próprio Zé de Brechó. A 

Irmandade dos Nagôs era multiétnica, diferentemente da Irmandade de Nosso Senhor dos 

Martírios composta, apenas, pelos Jêjes. Entre os membros da Irmandade dos Nagôs existiam 

tanto crioulos quanto africanos de diversas nações, sendo em sua maioria libertos. Em virtude 

dessa diversidade, e, principalmente, dos conflitos entre crioulos e africanos o cemitério é 

organizado em duas alas: na ala esquerda estão enterrados os africanos, e a direita os crioulos, 

reproduzindo e conservado após a morte os conflitos sócio-étnicos que eles tinham em vida 

(NASCIMENTO, 2007, p.18).  

 

                                                 
35  O Terreiro do Portão de Muritiba foi fundado por Nezinho do Portão na segunda metade dos anos de 1930, 

ele é um terreiro filho do Gantois, e Nezinho foi filho de mãe Meninha. Foi Nezinho do Portão que 

introduziu no Recôncavo Baiano a nação Ketu, influenciando os diversos terreiros da nação Nagô-Vodum da 

região. Foi, ainda, pai-de-santo de Mãe Baratinha. 

Fig. 311: Igreja Nossa Senhora do Rosário. 

Data: 2011. 
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Fig. 213: Ala Esquerda dos Africanos no Cemitério de Africanos. 

Data: 2011. 

 

Fig. 312: Cemitério de Africanos. Data: 2011. 
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No Cemitério de Africanos, lugar significativo de Cachoeira, notadamente, em seu portão de 

entrada é realizado durante as noites e madrugadas, ''na calada da noite'', ''na temporalidade 

tática dos corpos itinerantes ''invisíveis'' dos membros do povo-de-santo, ebós, despachos, ou 

seja, trabalhos solicitados à Exu, muitos dos quais o povo-de-santo do Rosarinho se refere 

como sendo ''muito perigosos'', ''temidos'', ''coisas pesadas'', ''que fazem mal aos outros''. 

 

Oxum, com sua eterna elegância convida-nos a segui-la para o outro lado do Rio Paraguaçu,  

para a Mata da Catuaba, um ponto forte que encontra-se localizada a esquerda do espalho 

d´água da barragem da Pedra do Cavalo, em São Félix. Inicialmente, a área pertencia ao 

Terreiro Raiz de Airá. Todavia, depois que o terreiro foi para Salvador, expulso pela 

construção da barragem, como já foi dito em outra oportunidade quando tratamos 

especificamente desse terreiro, parte da área foi inundada e o restante da mata de Ossaim e de 

Oxóssi que sobreviveu ao sopro do ‘’progresso’’e da modernização ainda é utilizado pelo 

povo-de-santo dos diversos terreiros de São Félix para: despachos, trabalhos, e oferendas para 

os ''Escravos'' e Cablocos, e, ainda, para coleta de ervas e plantas sagradas na ''alvorada'' para 

as atividades religiosas tanto para o uso no dia-a-dia e obrigações, segundo Pai Delson: 

 

Fig. 214: Ala Direita dos Crioulos do Cemitério de Africanos. 

 Data: 2011. 
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Aqui pra cima a Catuaba, aqui têm perto da Barragem de Pedra do Cavalo, a 

Catuaba era o lugar onde se encontra ainda algumas ervas onde se encontra 

ainda algumas ervas não é? Essenciais do nosso fundamento. (informação 

verbal).
36 

 

Oxum, em sua leveza, desce a barragem da Pedra do Cavalo adentra o Rio Paraguaçu e nos 

conduz até o Pilar Central da Ponte D. Pedro II (ver Fig. 315), localizado no meio do Rio 

Paraguaçu, entre as cidades de Cachoeira e São Félix, é um território significativo, um ponto 

forte, entretanto, que possui um dono específico, Exu, o senhor de todos os caminhos e todas 

as encruzilhadas. No pilar central de Exu são arriados, pelos corpos itinerantes ''invisíveis'' na 

temporalidade tática da madrugada trabalhos e feitiços, considerados ''muito perigosos'', 

realizados por sacerdotes especializados em determinados ‘’serviços’’ que trazem o 

''Candomblé na unha'', detentores de grandes saberes e segredos. 

 

No maior símbolo de orgulho e progresso da elite cachoeirana do século XIX, no centro do 

território extrovertido: civilizado, moderno, higiênico, eficiente, capitalista industrial da 

cultura do fumo, regidos pela velocidade do trem a carvão sobre uma ponte de aço européia, o 

negro desterritorializado, conquista o seu território. O negro reterritorializa-se, lança um 

território introvertido no seio da sociedade mais ampla, um ponto forte, um lugar 

significativo, por intermédio de Exu, ao se arriar um ebó, e invocá-lo para recebê-lo.  

 

No coração da sociedade dominante, englobante, os descendentes de escravos, desafiam a 

racionalidade técnico-científico ocidental, com outros saberes, solicitando de Exu a sua 

presença e suas providências, como nos diz Pai Delson:‘’no meio da Ponte, no pilar central. É 

da Ponte Dom Pedro II, ali é sagrado, até hoje é’’. (informação verbal).
37

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36  Entrevista realizada com o Babalorixás Delson da Conceição Sales, em 21/08/2009, no Ilê Axé Ogunjá, 

município de São Félix. 

37  Ibid., 2009. 
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Oxum sai do Rio Paraguaçu e nos leva mata adentro, seguindo a estrada de ferro do Ramal da 

Central do Brasil, até nos depararmos com a morada por excelência dos escravos de 

Cachoeira - o Trevo dos Escravos -, localizado entre a margem esquerda do Ramal da 

Ferrovia Central do Brasil e o terreiro Ilê Axé Xangô Obá Curuji. O Trevo dos Escravos 

constitui um lugar significativo onde estão assentados três ‘’Escravos’’: um assentado em uma 

árvore sagrada; e, os outros dois em Ilê Orixá (ver Fig. 316 a 319). Esses ‘’Escravos’’ nada 

mais são que ressignificações de Exu no universo cultural de Cachoeira e São Félix.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 315: Pilar Central da Ponte D. Pedro II, Cachoeira, Bahia. 

Data: 2010. 

 

Fig. 316: Trevo dos Escravos, Cachoeira, Bahia. 

 Data: 2010. 
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Fig. 318: Casa dos Escravos, Cachoeira, Bahia. 

 Data: 2010. 

 

Fig. 317: Casa dos Escravos, Cachoeira, Bahia. 

Data: 2010. 
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No Recôncavo Baiano, entre o povo-de-santo, principalmente, entre os antigos é comum a 

figura de Exu ser associado ao do escravo africano, em função da proximidade das 

características dessa divindade com a imagem generalizada, coletivizada do escravo entendido 

enquanto aquele que luta contra o cativeiro, que foge do sistema opressor em busca da 

liberdade, e, livre, poder gozar do exercício da vontade, tal como Exu: brincalhão, sarcástico, 

boêmio, viril, senhor do seu destino e da liberdade. O mais humano entre as divindades, Exu, 

têm como símbolo nas comunidades terreiros da região a figura do Escravo. Escravo esse que 

não é visto como um ancestral africano individual ou coletivo, e nem ocupa um lugar 

semelhante a um Cabloco, mas personifica o desejo do exercício da vontade, da liberdade.  

Fig. 319: Assento dos Escravos, Cachoeira, Bahia. 

Data: 2010. 
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No Trevo dos Escravos são realizados obrigações e oferendas a Exu não apenas à noite e 

durante a madrugada, mas também, durante o dia devido a sua localização reservada na zona 

rural que permiti aos corpos itinerantes a visibilidade em uma temporalidade outra. Enfim, 

todas as encruzilhadas e esquinas da Cidade de Cachoeira e São Félix são pontos fortes, 

lugares significativos da rede de lugares sagrados da cidade.  

 

Não importa essa ou aquela esquina e/ou encruzilhada determinada, mas a sua dimensão 

simbólica genérica de morada de Exu, de um lugar habitado pela divindade do princípio 

dinâmico do Candomblé, que irá receber as oferendas e entregá-las. Exu Ojisebó, o senhor do 

carrego, que recebe os ebós e levá-os as divindades.  

 

Entretanto, as esquinas mais utilizadas são: as dos bairros da Recuada, Rosarinho, Levada, 

Caquende; das ruas atrás do Chafariz, Rua do Canal da Feira, Curral, Vitório, Ladeira da 

Cadeia. Moradas preferidas de Exu na cidade, que recebem as oferendas dos corpos 

itinerantes ''invisíveis'' do povo-de-santo na temporalidade tática da ''calada da noite'', como 

nos relata Ebomi Dadima Bonfim Barbosa dos Santos: 

 

Sempre teve, sagrado pra mim é qualquer encruzilhada pra mim, respeito, e 

respeito mesmo. Rs, rs, rs, respeito, têm uma encruzilhada lá embaixo que 

toda vez que eu passava eu levava uma topada, tibum! Pufi! Tibufi! Eu disse 

hum! Toda a encruzilhada têm um morador, não tem? Um poste! E tinha 

morador, nunca mais passei pelo meio, nenhuma, levei as topadas. 

(informação verbal).
38 

 

E, ainda, segundo Bernadino: 

 

A têm muito lugar, aqui em Cachoeira mesmo têm a Recuada, agente chama 

a Recuada, na subida da casa de Zé do Brechó têm uma casa, uma casa da 

chama taipa chama Totonha de Calu, a Calu era uma filha de africana, mas 

era a dona da casa, ela morava na casa, a Calu tinha um filho chamado 

Paulino, Paulino era de Ogum, Ogum Megegê, ele era mais baixo, Paulinho 

e a Paulina, a Paulina ainda tá viva, ela faz Candomblé na casa da Cajá em 

São Félix, é de Azanzú. (informação verbal).
39 

 

 

                                                 
38  Entrevista realizada com a Ebomi Dadima Bonfim Barbosa dos Santos, em 03/06/2009, no Viva Deus, 

município de Cachoeira.  

39  Entrevista realizada com o Ogã Bernadino, em 02/05/2009, no Ventura, município de Cachoeira.  
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Oxum após nos apresentar aos Exu da cidade, nas encruzilhadas da vida, leva-nos a morada 

de Nanã na Lagoa Encantada, que se localiza na entrada da cidade de Cachoeira na margem 

esquerda da BR-101, atrás, atualmente, de um posto de gasolina de mesmo nome. No século 

XIX, e início do século XX, seu acesso dava-se pela antiga Estrada de Belém, atual Ladeira 

da Cadeia, e era utilizada por diversos terreiros da cidade. A Lagoa Encantada era morada do 

Orixá Nanã, a senhora da águas profundas, áreas alagadiças e pântanos, sendo realizadas 

obrigações a essa divindade. Segundo o povo-de-santo de Cachoeira, notadamente da Terra 

Vermelha, e, também, o antropólogo Vilson Caetano em suas pesquisas que levantou mitos e 

histórias locais, existia  uma cobra de grandes dimensões que habitava a lagoa, uma clara 

referência ao Vodum Jêje Bessém e, um camarão dourado dotado de poderes, vinculado 

simbolicamente a Orixá Oxum. Pelas diversas referências de divindades (Orixá e Vodum), 

constata-se que era um lugar em que várias nações utilizavam para práticas religiosas.  

 

A Lagoa Encantada amplia, simbolicamente, o território-descontinuo, o território itinerante, o 

território-rede da cidade de Cachoeira, e do Recôncavo até a cidade do Salvador. Segundo 

Dádima, a Dádi do Viva Deus, as pessoas que mergulhavam na lagoa ou os presentes e 

oferendas depositadas nela apareciam no Dique do Tororó em Salvador. Embora esse 

depoimento seja uma lenda permeada de caráter mágico evidencia a relação de paralelismo 

entre as duas lagoas e os laços entre a capital baiana e a Heróica, entre o povo-de-santo de 

Cachoeira e de Salvador, entre a morada de Oxum e Nanã. Segundo nos relata Mãe Filhinha:  

 

O lugar que têm aqui sagrado mais que a Pedra da Baleia é ali onde têm o 

posto, que fizeram o posto lá em cima na Lagoa Encantada, ali tinha uma 

portinha desse tamanho ô, ali onde têm aquele posto de gasolina ali era uma 

barroquinha desse tamanho, mas de uma ora pra outra aquilo cobria tudo de 

água, ali depois da cachoeira o lugar mais sagrado era ali, agora botaram o 

olho desmancharam com tudo, o lugar sagrado que tinha dentro de 

Cachoeira era ali, ali quando dava 11:00horas não podia passar, você vê tanta 

coisa ali de dia que você não podia passar de um lugar pra outro, ali tinha um 

Camarão de Ouro e tinha uma Cobra ali, e não sei o fim que deram que 

desapareceu que eu nunca mais vi, quebraram o encanto, chamava Lagoa 

Encantada, mas quebraram o encanto, se caísse uma pessoa aqui nessa 

portinha desse tamanho ia sair lá no Dique em Salvador. É, ô, debaixo tinha 

aqueles tubo debaixo d´água que iria sai lá em Salvador. (informação 

verbal).
40

 

 

                                                 
40  Entrevista realizada com Mãe Filhinha, em 08/04/2009, no Ilê Axé Itaylê, município de Cachoeira. 
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E, ainda, segundo Mãe Railda: 

 

Menino é tanta historia que o povo conta que tinha uma Lagoa que entrou 

um carro de boi aqui e saiu em Salvador. É, e lá morava também uma mãe-

de-santo que o povo diz que é muito famosa chamada a finada Pórfira, hum. 

É a finada Pórfira, hum. (informação verbal).
41 

 

Lá existia, como foi dita anteriormente, um terreiro de Candomblé da nação Nagô-Vodum 

pertencente à Mãe Pórfira, chamada comumente de Mãe Aleijadinha. Mãe Aleijadinha é 

muito respeitada pelo conhecimento que tinha de grandes segredos, feitiços e poderes, era tida 

como uma poderosa ‘’feiticeira’’, que ‘’entregava presentes na lagoa’’, ‘’a mãe d´água’’, 

muito sábia e que segundo conta o povo-de-santo ficou cega porque ‘’sabia de mais’’, e,‘’não 

atendeu as ordens dos Orixá’’. A Lagoa Encantada, hoje em dia encontra-se seca em virtude 

do fechamento do Terreiro de Mãe Aleijadinha e, também, das invasões e aterros feitos em 

suas cercanias. Todavia, atualmente, não se entregam mais presentes a Nanã, mas realizam 

despachos e ebós em seu entorno, segundo Mãe Railda: 

 

Lagoa Encantada não põe presente, diz que é encantada que eu ouvi o povo 

falar, secou, o povo agora menino depois dessas coisa tá com muita saudade 

daquele tempo da gente, do tempo de você não, do meu tempo, rs, rs, rs..., 

era uma coisa boa, agente via tudo era bom, hoje tá um negócio diferente, eu 

acho diferente. (informação verbal).
42 

 

Oxum nos conduz as suas diversas moradas, costurando em uma rede de águas os morros do 

Recôncavo Baiano, apresentando seus palácios de água, os riachos: Caquende, Levada e 

Capivari, assim como o Rio Paraguaçu. Todos eles são pontos fortes, lugares significativos, 

lugares sagrados de Oxum que tangenciam diversos terreiros em Cachoeira e São Félix. 

Terreiros que utilizam, em diversos pontos, suas águas em rituais, obrigações e, também, em 

oferendas à divindade da beleza e da fertilidade, realizando, diversos trabalhos em suas 

margens (ver Fig. 320). 

                                                 
41  Entrevista realizada com Mãe Railda, em 08/05/2009, no Ogodô Dey, município de Cachoeira. 

42  Entrevista realizada com a Equedi Ceci, em 17/04/2009, no Lobanekum Filho, município de Cachoeira.  
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Antes de ir embora Oxum nos conduz as moradas dos Cablocos: a Pedra do Cavalo, e a Pedra 

da Rachada. A Pedra do Cavalo localiza-se nas adjacências da lâmina d´água da barragem, e a 

Pedra Rachada em uma estrada de terra que dá acesso a cidade de São Félix depois da ponte 

de concreto da BR-101, sobre o Rio Paraguaçu. São lugares significativos e sagrados de culto 

aos Cablocos. Nesses lugares são cultuados os donos da terra, os índios, notadamente, os 

Tupinambás que habitaram a região, são realizadas as obrigações e oferendas aos donos da 

terra pelos corpos itinerantes do povo-de-santo de São Félix, como nos relata Pai Delson: 

 

Ali a pedra rachada do outro lado de Cachoeira. Aqui de frente, na pedra 

rachada é, onde segundo a lenda muitos índios, muitos cablocos apareceram 

ali né, mas o lugar sagrado até hoje o pessoal faz oferenda pra cabloco ali. 

Sim, que em Cachoeira e São Félix moravam os Tupinambás né. 

(informação verbal).
43 

 

E, por fim, em meio a tantas idas e vindas pelas ruas, esquinas, ladeiras, morros, matas e 

riachos de Cachoeira e São Félix, Oxum nos deixa com sua beleza e nos entrega a Iemanjá em 

sua casa no meio do Rio Paraguaçu, a Pedra da Baleia. A Pedra da Baleia possui uma 

intensidade ímpar, porque é a morada de Iemanjá, que repousa em sua pedra a zelar por todo o 

povo-de-santo do Recôncavo Baiano.  

 

                                                 
43  Entrevista realizada com o Babalorixás Delson, em 21/08/2009, no Ilê Axé Ogunjá, município de São Félix. 

Fig. 320: Rio Paraguaçu, São Félix, Bahia. 

 Data: 2009. 
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E é durante a Festa dos Presentes a Iemanjá na Pedra da Baleia que o povo-de-sando do 

Recôncavo Baiano amplia o território-rede, o território descontínuo, o território itinerante da 

cidade para a região, abrangendo, agora, todos os terreiros dos municípios do Recôncavo 

Baiano, como nos diz Mãe Filhinha: 

 

A pedra da Baleia toda vida foi sagrada, todos os candomblé que existia aqui 

todo os presente botava lá, e hoje têm muita gente que bota. O lugar sagrado 

que têm aqui é a Pedra da Baleia, no porto em frente ao Paraguaçu ali onde 

fica uma baiana, quando eu queria botava na Pedra da Baleia quando queria 

botava ali onde é a baiana mesmo. (informação verbal).
44 

 

Pedra da baleia, lugar significativo por excelência de Cachoeira e São Félix, que através do 

ritornelo – os meios e ritmos da festa dos presentes a Iemanjá – qualifica expressivamente o 

território que se expande em uma configuração em rede por o Recôncavo Baiano.  

 

Iemanjá, agora nos guiará nessa jornada, não por lugares, mas em temporalidades. Tempos de  

festas em sua homenagem, as festas da Pedra da Baleia, que convida a todos os terreiros da 

região a participar da alegria de estar em sua presença.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44  Entrevista realizada com Mãe Filhinha, em 08/04/2009, no Ilê Axé Itaylê, município de Cachoeira.  
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3.4 - REGIÃO: A FESTA DA PEDRA DA BALEIA. 

 

Iemanjá nos recebe em seu palácio de pedra coroada com uma estrela metálica de cinco 

pontas no meio do Rio Paraguaçu, ela nos recebe com alegria, afagos e júbilo. A senhora dos 

corações dos filhos-de-santo de Cachoeira e São Félix, mãe zeladora e protetora dos 

desvalidos nos conduz não por lugares, mas em temporalidades, contando a história de sua 

festa, a Festa dos Presentes a Iemanjá, também chamada de Festa da Pedra da Baleia. Festa 

essa que amplia o território-rede dos terreiros de Candomblé e dos lugares sagradas pelas 

cidades de Cachoeira e São Félix projetando-a, e ampliando-a na escala da região. 

 

A festa, em seu espaço-tempo, opera uma ‘’abertura’’ nas frestas e interstícios na sociedade 

mais ampla. Durante a festa, sagrada e lúdica que ocorreu a resistência do negro no Novo 

Mundo
45

. Na temporalidade das festas o negro, através do corpo, conseguiu imprimir uma 

micro-política ao campo social, tencionar o campo de forças, através de processos de 

subjetivações outras, oriundas de formas próprias de conhecimento (saberes), e práticas 

particulares de correlações de forças (diagramas de poder), o ''lado de fora'' (saber-poder), que 

se dobra no ''lado de dentro'' (processos de subjetivação), a relação de ''si consigo'', que 

através de meios e ritmos – o ritornelo –, criam territórios resistentes, emancipadores, 

qualificando expressivamente o território. 

 

Foi durante as festas que o negro-escravo conseguiu criar através do corpo um território, um 

espaço diferenciado, onde pudesse reconstruir o solo ancestral lhe roubado pela diáspora, 

podendo se reorganizar, perpetuar suas tradições e lutar pela sua existência coletiva. O corpo, 

durante a festa, torna-se ele próprio um ponto forte, um lugar significativo, um território em 

movimento.  

 

A festa traz consigo, a arma mais poderosa de resistência negra, a maior tática de conquista de 

um território: a Irreverência. A Irreverência carrega consigo o júbilo, o êxtase, a alegria, o 

sarcasmo, o deboche, a ironia, o movimento, funde a tragédia com a comédia, a lágrima com 

o riso em um instante de felicidade dada pela sensação de liberdade obtida do prazer do 

exercício da vontade.  

                                                 
45  Principalmente no sul dos Estados Unidos - Nova Orleans, Lousiana, Mississípi; México; Panamá; Cuba; 

Haiti; República Dominicana; Guiana Francesa e Brasil.  
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A festa possibilitou um suspiro de liberdade traçando espaços da Irreverência. A construção 

do território do negro ocorreu durante a ‘’abertura’’ dada pelas festas políticas, civis, 

mundanas da sociedade mais ampla, e das religiosas da igreja católica ou protestante, nesse 

momento se estabeleceu o jogo.  

 

Jogo em que os negros teceram territórios-rede, territórios itinerantes, daí nasceram: os 

Calundus, os Batuques, os Candomblés, Tambores de Mina do Maranhão, os Xangôs de 

Maceió; a Capoeira; o Maculelê; o Samba de Roda; os Mascarados do Carnaval; os Maracatus 

de Pernambuco; os Reizados, Folguedos, e Congadas; os Afoxés, os Blocos de Índios e 

Cablocos, e, mais recentemente, os Blocos Afro; o Samba e as Escolas de Samba; e, ainda a 

Santeria Cubana, o Vodum Haitiano e Domenicano; os Spirituals, Gospels, o Blues, o Jazz, o 

Funk e Hipe Hope norte-americano.  

 

A festa reterritorializa o negro na sociedade mais ampla, traça uma linha de fuga através da 

dança instituindo um lugar seu, não delimitado pela geometria euclidiana, de um espaço 

circunscrito, quantificado, medido e regido por uma moral cristã, progressista, capitalista 

universalista, mas um lugar edificado por meios e ritmos – ritornelo -, que qualifica 

expressivamente o espaço, cujo valor emana da relação do homem com os seus ancestrais, os 

deuses, o grupo, o sagrado. O jogo dos territórios é aberto pelo Xirê - as festas dos Orixá, 

Vodum, Inquice que acontecem nos Terreiros de Candomblé do Recôncavo Baiano e, 

também, com os rituais em lugares sagrados na cidade, em suas ruas, largos, praças, em áreas 

rurais, assim como nas águas de lagoas e rios. Rituais e Xirês que são a dança dos deuses que 

em seus filhos-de-santo, imprimem movimento aos seus corpos que são ordenados pelo ritmo 

cadenciado pelos atabaques dos alabés, os músicos.  

 

O ritmo, no candomblé, torna-se rito, entendido como a exterioridade e erupção do mito 

através do corpo, a expressão corporal do mito. Através da dança dos Orixá o corpo do 

indivíduo recebe o axé da divindade ligando-se ao Orum, ao sagrado. O corpo ao dançar em 

transe, no ritmo-rito – ritornelo - expressando o mito reelabora simbolicamente o espaço, 

traça um território, torna-se ele próprio o território dos deuses, dos Orixá, Vodum e Inquice.  
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A dança, no Xirê, torna-se o jogo da desterritorialização em que o negro traça suas linhas de 

fuga ao senhor, ao higienismo, ao discurso civilizador e do progresso, do tempo da produção e 

consumo capitalista, da moral cristã, e da universalização ocidental, é o espaço-tempo da 

''abertura'' do negro na sociedade mais ampla. A dança ao criar um território, cria um espaço 

da liberdade. A festa através da dança estabelece um jogo de sacralização de lugares. Um 

lugar sagrado em sua dimensão espaço-temporal.  

 

A temporalidade das festas do calendário litúrgico, das obrigações, dos rituais de iniciação e 

fúnebres (axexê), e, de espacialidades na cidade: ruas, vielas, becos, esquinas, praças, terrenos 

baldios, mata, riachos, lagos, e nos templos. A Festa através da dança tem como objetivo 

conservar, potencializar, desenvolver e distribuir o axé, possibilitar a plenitude do fluxo de 

axé.  

 

É durante a dança na festa que o conhecimento tautológico do grupo, uma outra forma de 

produção, organização e transmissão de conhecimento se dá, um outro saber a margem dos 

estratos do ocidente é edificado, um saber tradicional.  

 

O saber afro-brasileiro - teia de significação resistente -, de emancipação, através da oralidade 

é transmitido, paulatinamente, ao corpo nos gestos dos deuses, na música, no ritmo, na língua, 

nos cânticos, nas indumentárias, nas ferramentas sagradas, nas obrigações e rituais que 

antecedem as festas públicas (a matança - o sacrifício de animais votivos; o preparo dos 

alimentos; e as oferendas das comidas dos santos; etc.), na confraternização durante e/ou após 

as festas nos almoços e jantares com as partes dos animais sacrificados, onde os homens 

comem o que os deuses comem, compartilhando o axé da divindade, ligando-se ao sagrado.      

 

A festa através do fluxo de axé torna sagrado o corpo do filho-de-santo tornando-o um pepelê, 

um altar da divindade, atribuindo-o o poder de torná-lo um elemento de ligação entre o Orum 

e o Aiê, o território onde os planos existenciais se fundem. O corpo, enquanto um território do 

sagrado torna-se uma hierofania, uma das diversas formas de irrupção do sagrado no mundo. 

O corpo ao movimentar-se na intensidade e ritmo do Orum, possibilita o advento dos Orixá, 

Vodum e Inquice através do transe, do estado de êxtase.  
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A dança e o canto dos corpos dos filhos-de-santo em movimento, saber-poder tradicional 

experimentado, na Festa da Pedra da Baleia – a Festa dos Presentes a Iemanjá, na ocasião de 

sua criação e gestão pelo povo-de-santo, fazia fluir o axé tornando sagrado à temporalidade e 

a espacialidade do lugar, ela temporaliza e sacraliza o espaço, demarcava um território. 

Todavia, nos últimos anos observamos um esvaziamento de sentido e potência da festa, um 

pleno processo de espetacularização proveniente do agenciamento do aparelho de estado sob a 

égide do turismo étnico.  

 

A festa da Pedra da Baleia se remete a três momentos: a Festa de Nossa Senhora dos 

Navegantes realizada no final do século XIX até os anos de 1968; a festa da Associação dos 

Terreiros do Recôncavo Baiano, de 2004 a 2009; e, a festa Espetacularizada de 2009 aos dias 

atuais.  

 

O primeiro momento corresponde a antiga festa de Nossa Senhora dos Navegantes (ver Mapa 

02 e 03), que serviu de inspiração, anos mais tarde, para a criação da Festa da Pedra da Baleia 

pela comunidade terreiro de Cachoeira.  

 

Essa festa foi iniciada, segundo Dona Dalva
46

 (ver Fig. 321), do samba de roda de Cachoeira, 

no início do século XX por marinheiros, doqueiros, ganhadores, trabalhadores das fábricas de 

fumo da região, membros da igreja dos Meninos de São Félix e da Igreja do Rosarinho em 

Cachoeira, pela filarmônica Minerva e a Lira Siciliana e, principalmente, pelos saveiristas que 

faziam o transporte de mercadorias entre o Recôncavo Baiano e Salvador.  

 

A festa católica de Nossa Senhora dos Navegantes acontecia no dia 1º de janeiro, e foi criada 

tendo como referência a festa de Bom Jesus dos Navegantes na Boa Viagem em Salvador.  

 

 

 

                                                 
46 Dona Dalva é a ilustre liderança do Samba de Roda do Recôncavo Baiano, ela tem 83 anos de idade, fundou 

o principal grupo de Samba de Roda do Recôncavo o grupo ''Samba de Roda Suerdieck'', em homenagem a 

fábrica alemã de charutos Suerdieck na qual ela trabalhou como charuteira durante 25 anos, trabalhou ainda 

na feira da cidade cantando os seus sambas de roda, não é iniciada no Candomblé, mas é uma assidua 

frequentadora dos terreiros de Candomblé de Cachoeira, foi uma das fundadoras da festa atual da Pedra da 

Baleia.  
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Segundo o pescador Joselito dos Santos
47 

(ver Fig. 322), Dona Dalva e os professores 

Raimundo
48

 e Cerqueira a festa de Nossa Senhora dos Navegantes acontecia tanto em 

Cachoeira quanto em São Félix e o trajeto da festa era alternado: um ano o cortejo marítimo 

saia da cidade de Cachoeira, e no ano seguinte iniciava-se em São Félix. Segundo Joselito: 

 

Cada ano era numa cidade, num ano era na Cachoeira e no outro era em São 

Félix, era assim, e a imagem ia de uma cidade a outra pela ponte de ferro, o 

piso era de madeira, ia banda, ia a Lira, a Minerva, padre, o povo todo, era 

comerciante, pescador, prefeito, vereador, todo mundo atravessa de um lado 

ao outro, a imagem da santa ficava na Igreja dos Meninos em São Félix e na 
Igreja do Rosarinho em Cachoeira.(informação verbal)

49
.   

 

 

 

 

                                                 
47 Joselito é pescador residente no bairro do Caquende, possui 78 anos de idade e acompanhou os cortejos 

terrestres, e, principalmente, os cortejos marítimos das festas de Nossa Senhora dos Navegantes. 

48 Sr. Raimundo é professor da rede estadual de ensino e morador do largo da Feira, além de historiador local 

das festividades e instituições cachoeiranas. 

49 Informação cedida por Joselito dos Santos, pescador de Cachoeira, morador do bairro do Caquende, no dia 

14 de abril de 2012.  

Fig. 321: Dona Dalva do Samba de Roda , Cachoeira, Bahia. 

 Data: 2012. 
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Quando a festa começava em Cachoeira realizava-se uma missa pela manhã em louvor a 

Nossa Senhora na Igreja do  Rosarinho onde ficava a imagem de Nossa Senhora dos 

Navegantes, podendo acontecer também, eventualmente, missas na igreja da Nossa  Senhora 

D´Ajuda.  Após a realização da missa a imagem era levada em cortejo pelo centro da cidade 

para a embarcação ''Paraguaçu'', que se encontrava atracado no cais do porto de Cachoeira se 

a maré estivesse alta ou na ponte D. Pedro II caso a maré estivesse baixa. Segundo o professor 

Cerqueira tanto a ponte quanto o cais ficavam repletos de barcos, saveiros, navios a vapor, 

todos enfeitados com flores e bandeirolas. O cais do porto ficava repleta de gente ao som da 

filarmônica Minerva e Lira Siciliana, em seus trajes tradicionais nas cores azul e branca 

respectivamente, competindo entre si com as melhores músicas em louvor a Nossa Senhora 

dos Navegantes, e, ainda, com inúmeras barracas de madeira e palha onde eram vendidas 

bebidas e comidas regionais. 

 

O início do cortejo marítimo dependia do regime das marés. Com a maré alta iniciava-se o 

cortejo marítimo, a multidão subia nos barcos, a filarmônica Lira Siciliana e a Minerva 

continuavam tocando, mas agora nos navios e ao som dos fogos de artifícios e aplausos da 

multidão, e o rio Paraguaçu ficava repleto das mais diversas embarcações, notadamente, os 

saveiros que seguiam abarrotados de gente embelezando com suas velas o Rio Paraguaçu.  

Fig. 322: Joselito Santos, pescado de Cachoeira, Bahia. 

Data: 2012. 
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Segundo Dona Dalva o cortejo marítimo seguia em direção ao Engenho Vitória, e ia até o 

povoado de Coqueiro às margens do Rio Paraguaçu no limite entre São Félix e Maragojipe 

onde fazia a volta para retornar a Cachoeira. Segundo o pescador Joselito e o professor 

Raimundo o cortejo marítimo, às vezes, podia ir até a Ponta do Souza, no município de 

Maragjipe.        

  

Ao regressar a Cachoeira, a embarcação ''Paraguaçu'' atracava no cais do porto de Cachoeira, 

assim como as demais embarcações, mas em virtude da grande quantidade de barcos, muitos 

deles acabavam atracando nos pilares da Ponte D. Pedro II, e, também, no curralito de São 

Félix embaixo da ponte D. Pedro II. A imagem era retirada da embarcação ''Paraguaçu'', e em 

cortejo, com a presença de autoridades, populares (pescadores, saveristas, ganhadeiras, 

estivadores...), e as filarmônicas Lira Siciliana e a Minerva que davam o ritmo, o cortejo 

seguia para a igreja dos Meninos em São Félix, onde ficava para a missa da noite, e no dia 

seguinte, regressava em cortejo pela Ponte D. Pedro II para a igreja do Rosarinho. Após a 

missa na igreja dos Meninos de São Félix a festa profana acontecia no cais do porto de 

Cachoeira ao som de fogos de artifícios, do samba de roda, e da Minerva e Lira Siciliana.   

 

Segundo Dona Dalva e o pescador Joselito a festa de Nossa Senhora dos Navegantes de 

Cachoeira durou até o ano de 1968, sendo transferida para Maragojipe no ano de 1969 e em 

seguida para o São Roque do Paraguaçu em 1970, em virtude de disputas políticas locais, 

entre Cachoeira e Maragojipe. O grupo político que administrava Maragojipe na época 

alegava que o cortejo a Nossa Senhora dos Navegantes deveria acontecer em água salgada e 

não em água doce, como vinha acontecendo até então. Professor Raimundo e o pescador 

Joselito, nos chama atenção, que além dessa disputa política, o declínio da festa se deu pela 

redução do número de mestres saveristas, em virtude do processo de decadência do saveiro 

como meio de transporte de pessoas, mercadorias e informações entre Salvador e o 

Recôncavo, e num mesmo caminho com a redução de comerciantes e estivadores do porto de 

Cachoeira, ambos os processos provocados pela substituição da cidade de Cachoeira por Feira 

de Santana como o principal ponto de articulação da capital com o interior do estado e com o 

restante do país após a implantação da malha rodoviária federal, notadamente a BR-101, nos 

anos 1970. Como nos conta Dona Dalva: 
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Falta de solidariedade, acabou por falta de colaboração, falta disso ô, 

(dinheiro), tinha barco, tinha vapor, todo mundo participava, as instituições, 

os pobres né, porque a festa era feita pelos pobre, rico não faz festa né, quem 

é que fazia? era doqueiro, pescador, ganhador, era essa gente que fazia a 

festa, se acabaram tudo a festa se acabou. (informação verbal)
50

. 

 

No ano em que a festa acontecia em São Félix a embarcações atracavam no pequeno cais de 

São Félix e a imagem saia da Igreja dos Meninos, o cortejo marítimo seguia seu curso até o 

povoado de Coqueiros onde regressava para o cais do porto de São Félix, sendo a imagem de 

Nossa Senhora dos Navegantes levada em cortejo, atravessando a ponte D. Pedro II, até a 

igreja do Rosarinho. No entanto, a festa profana acontecia todos os anos no cais do porto de 

Cachoeira. Não havia, segundo Dona Dalva, o pescador Joselito e professores Cerqueira e 

Raimundo nenhum vínculo direto entre a Festa de Nossa Senhora dos Navegantes com as 

festas das divindades das águas do Candomblé: Oxum e Iemanjá. Cada terreiro possuía seu 

calendário litúrgico e depositava suas oferendas ao longo do ano nas margens do Rio 

Paraguaçu, ou na Pedra da Baleia, local tradicional de oferendas a Iemanjá. 

 

O segundo momento (ver Mapa 04) tem início segundo Dona Dalva e, principalmente, a 

Ialorixá Madalena
51

 (ver Fig. 323), em 2004, quando Mãe Madalena foi participar de uma 

festividade no povoado de Coqueiro. Em Coqueiro ela foi convidada a organizar uma festa de 

Iemanjá para um dos terreiros locais, realizando todas as obrigações e levando para a 

comunidade uma imagem de Iemanjá.  

 

Na ocasião, estava presente o então prefeito Fernando Antônio da Silva Pereira, surpreso e 

encantado com a festa convidou Mãe Madalena e a Associação dos Terreiros de Candomblé 

do Recôncavo Baiano, sob então direção de Pai Benício, para organizarem uma festa para 

Iemanjá em Cachoeira no mês de fevereiro do ano seguinte (2005), que se agrupam os 

terreiros da região, segundo Mãe Madalena: 

 

 

                                                 
50 Entrevista realizada com Dona Dalva do Samba de Roda em 13 abril de 2012, na cidade de Cachoeira. 
51 Mãe Madalena era a Ialorixá do Terreiro de Candomblé Cabloco Guarani Oxóssi. O templo encontra-se no 

alto do Rosarinho em Cachoeira, é da nação Angola-Nagô Vodum, e foi fundado em 1997. Mãe Madalena 

nascida em Cachoeira tinha 57 anos de idade e foi feita aos 9 anos na nação Nagô-Vodum, pelo seu pai em 

um terreiro da zona rural de Cachoeira, sendo depois feita na nação Angola, e, por fim, no Ketu por Mãe 

Baratinha. Ela foi a fundadora e era a presidente da festa da Pedra da Baleia, a festa dos Presentes a Iemanjá, 

faleceu em agosto de 2012. 
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A oito anos atrás eu estava indo pra uma festa no Coqueiro e no caminho fez 

um redemoinho em volta do barco, eu hum! aí têm coisa, depois eu tive uma 

visão de uma pessoa, uma mulher, me pedindo algo...eu hum! Aí têm coisa, 

esses visagens pra povo do Candomblé você sabe como é... assim que botei 

o pé no Coqueiro me vêm uma moça me pedindo pra ajudar a fazer uma 

festa pra Iemanjá, fui lá vi a roça, peguei o povo todo fui no mercado, 

comprei as coisas do santo, comprei uma imagem de Iemanjá e botei no 

barco e levei pra Coqueiro, assentamos o santo, fizemos a obrigação pra 

Iemanjá e foi uma festa linda, muito bonita, o prefeito estava lá no dia da 

festa, impressionado com a quantidade de gente me chamou pra organiza a 

festa de Iemanjá  pra Cachoeira, me deu um carro e rodei as roças toda da 

região, fui em Maragojipe, Muritiba, Governador Mangabeira, Santo Amaro, 

rodei isso aí tudo divulgando, convidando, organizando junto com o povo da 

associação dos terreiros daqui. (informação verbal).
52

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 2005 foi realizada a primeira festa da Pedra da Baleia organizada pela Associação dos 

Terreiros de Candomblé do Recôncavo Baiano com o apoio da Secretaria de Cultura e 

Turismo do Município de Cachoeira
53

.  

                                                 
52 Informação cedida por Mãe Madalena, no Terreiro Cabloco Guarani Oxóssi, no alto do Rosarinho, no dia 13 

de abril de 2012.  

53 Em 2005 a Secretaria de Educação, Cultura e Desportos de Cachoeira foi desmembrada em duas secretarias: 

a Secretaria de Educação e Esportes, e a Secretaria de Cultura e Turismo cujas as atribuições eram a inserção 

de apresentações dos grupos culturais locais nas programações das festividades; revitalização do desfile 

cívico de 25 de junho, data em que Cachoeira assume o posto de capital do estado da Bahia, uma homenagem 

do Governo Estadual pela sua participação nas lutas pela Independência da Bahia; realização do 

cadastramento das manifestações culturais do município e Inventário Cultural, viabilizados com recursos 

provenientes do PRODETUR/NE; promoção do seminário “Cultura e Turismo de Cachoeira: 

desenvolvimento territorial e sustentável”, realizado em julho de 2008 com a participação de representantes 

de órgãos culturais estaduais que desenvolvem ações no município - objetivou incitar discussões sobre 

políticas públicas de cultura e turismo em Cachoeira; proposta de criação do Conselho Municipal de Cultura 

e Turismo; Implantação, em parceria com a filial local da 7ª Superintendência Regional do IPHAN, da 

disciplina Educação Patrimonial na rede de escolas públicas municipais. 

Fig. 323: Ialorixá Madalena, Cachoeira, Bahia. Data: 2012. 
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A Associação resolveu criar a festa da Pedra da Baleia, inspirando-se na antiga festa de Nossa 

Senhora dos Navegantes, estavam à frente: a Ialorixá Madalena, Dona Dalva e o grupo de 

Samba de Roda da Suerdick de Cachoeira, Benício atual diretor da associação, e o Secretario 

de Cultura e Turismo, cuja o apoio era incipiente. Foi de Dona Dalva a idéia de resgatar a 

imponência, beleza e grandeza da festa de Nossa Senhora dos Navegantes para a construção 

da festa da Pedra da Baleia, segundo nos conta Dona Dalva através de seu samba de roda, 

intitulado: ''Navegantes''. 

 

Navegantes 

Graças a Deus que as coisa melhorou 

As festas de Cachoeira todas elas levantou 

Foi chegando o Patrimônio consertando o Bangalô 

Me traga de volta o Trem 

Me traga de volta o Vapor 

Nossa Cachoeira é Bela 

É jóia 

É diamante 

Só falta voltar agora: 

A festa dos Navegantes!
54 

 

Pedra da Baleia sempre foi um lugar sagrado e dedicado ao culto de Iemanjá. Entretanto, 

como foi dito em outra ocasião, esse culto era feito de forma isolada pelos terreiros, cada 

templo afro-brasileiro de Cachoeira e São Félix tinham dentro do calendário de sua casa uma 

data específica para depositar os presentes nessa pedra, um lugar que pertenciam a todos os 

terreiros da região. Essa sua propriedade de ser comum a vários templos desvela-se pelo mito 

local conhecido do povo-de-santo de Cachoeira e São Félix narrado por Gaiaku Luiza no 

documentário: Força e Magia dos Vodum, realizado em 2005 pelo IDERB. Segundo o mito 

local contada por Giaku Luiza,  Iemanjá ouvindo os clamores, as súplicas e os chamados de 

seus filhos nos porões dos navios negreiros que saiam da Costa dos Escravos na África 

transformou-se em uma Baleia.  

                                                 
54 Samba de Roda de autoria de Dona Dalva proferido ao secretario de Cultura do Estado da Bahia, Márcio 

Meirelles, e ao Ministro da Cultura, Gilberto Gil, na ocasião da entrega da certificação como patrimônio 

imaterial ao Samba de Roda, e recitado durante a entrevista realizada no dia 13 de abril de 2012 em 

Cachoeira.  
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Iemanjá, em seu devir baleia, seguiu os navios negreiros, de perto, em sua travessia pelo 

Oceano Atlântico até o porto de Salvador, repousando da longa viagem nas águas da 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 ao longo do ano 

recebe diversos presentes ofertados pelos seus filhos zelosos.  Além da história local, a 

denominação deve-se, também, ao fato da pedra assemelhar-se a uma baleia quando o Rio 

Paraguaçu está com a maré baixa (ver Fig. 324). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse segundo momento a festa dos Presentes a Iemanjá, a festa da Pedra da Baleia, foi criada 

para ser realizada no dia 02 de fevereiro, tal como em outras localidades do estado, quando o 

povo-de-santo de várias cidades do recôncavo reunia-se no cais do porto de Cachoeira. Festa 

que tecia e lançava a rede da cidade para toda a região. 

Fig. 324: A ''forma da baleia'', da pedra da Baleia, Rio Paraguaçu, 

Cachoeira, Bahia. Data: 2012. 
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Os presentes eram preparados dentro dos terreiros em balaios decorados, onde a comunidade 

terreiro se mobilizava internamente para a festa. Os preparativos eram internos, cada 

comunidade tinha a autonomia e liberdade de preparar o seu presente, de fazer ou não, pela 

manhã, suas obrigações internas para Iemanjá, alimentando o axé do assento da divindade em 

seu Ilê Orixá dentro do templo.  

 

No início da tarde cada comunidade terreiro, egbé, levava seus presentes e os depositavam nas 

embarcações no cais do porto de Cachoeira, onde ficavam ao som dos atabaques, fogos de 

artifícios, e samba de roda até a hora de embarcarem. A cada momento chegavam pais e mães-

de-santo, com seu séquito, com os presentes para serem doados a Iemanjá. Era uma festa feita 

em comunhão pelo povo-de-santo, para o povo-de-santo, e deleite de Iemanjá. Às 15:00hs 

saía o cortejo das embarcações abarrotadas de presentes a senhora do mar, de membros do 

Candomblé, e, também, da população local. Segundo Luís Cláudio do Nascimento, citando 

orientações dadas por Gaiaku Luiza, esse horário era o mais adequado, porque a maré do Rio 

Paraguaçu encontrava-se baixa (vazante), e ficaria assim até o final da tarde e início da noite, 

portanto, os presentes depositados lá ficariam sobre a pedra para o deleite de Iemanjá até o 

início da maré cheia. Criava-se um cortejo marítimo, uma corrente de axé sobre as águas do 

Rio Paraguaçu, um cortejo cujo fluxo reterritorializava os terreiros sobre o rio, 

reterritorializava o Candomblé através do ato ritual com suas músicas e cânticos sobre as 

embarcações, transformando-as em terreiros em movimento, e o rio em seu itinerário.  

 

O rito sobre o rio Paraguaçu tinha como objetivo levar e entregar os presentes a Iemanjá 

constituindo um agradecimento do povo-de-santo a Iemanjá pelo zelo que ela teve ao cuidar 

deles ao longo do ano, assim como levava os pedidos do ano que se iniciava, no mesmo rio 

que outrora servia de meio para chegada de cativos africanos. O cortejo fluvial seguia, 

segundo Dona Dalva, um percurso parecido com o da festa de Nossa Senhora dos 

Navegantes, ou seja, saia do cais do porto de Cachoeira e ia até as imediações do Engenho 

Vitória e chegava às vezes em Coqueiro, nesse ponto as embarcações faziam a volta e 

dirigiam-se para a Pedra da Baleia, o ponto forte, o lugar significativo do Recôncavo Baiano, 

onde, com a maré baixa (vazante), cada embarcação depositava seus presentes, ao som dos 

atabaques dos alabés e cânticos do Candomblé. Cada comunidade terreiro oferecia a senhora 

do mar os seus presentes, e com esses os seus agradecimentos e pedidos.  
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Em seguida, regressavam para o cais do porto de Cachoeira, onde ancoravam, sendo 

recebidos pelas filarmônicas Lira Siciliana, Minerva, fogos de artifícios, e o samba de roda 

dos grupos locais que dançavam em diversas rodas de samba nas ruas do cais do porto, 

notadamente, do grupo de Dona Dalva, o Samba de Roda Suerdick. Danças e cânticos que se 

davam até altas horas da noite, com o cais do porto repleto de barracas feitas de madeira, 

cobertas e fechadas com palhas onde serviam bebidas e comidas típicas locais.    

 

O terceiro momento, e atual (ver Mapa 05), que se inicia nos anos de 2009 e chega aos dias de 

hoje corresponde ao agenciamento da festa pelo aparelho de estado, a sua cooptação pela 

industria cultural, e a industria do turismo em sua faceta contemporânea, o turismo étnico
55

, 

com o desenvolvimento e consolidação da Secretaria de Cultura e Turismo de Cachoeira, e a 

entrada, notadamente, da Secretaria de Turismo do Estado e da Bahiatursa que passaram a 

organizar, financiar e planejar a festa com a participação cada vez menor dos pais e mães-de-

santo que resgataram a festa, e, também, limitando em virtude de procedimentos 

administrativos e burocráticos o campo de ação da Associação dos Terreiros de Candomblé do 

Recôncavo Baiano.  

 

O turismo étnico imprimiu a festa um processo de espetacularização, um esvaziamento de 

sentido, de corporeidade do povo-de-santo que era participante e agentes, e agora meros 

espectadores e/ou instrumentos do entretenimento urbano, transformando a festa em um 

grande cenário para os turistas ávidos pelo exótico. Com o gerenciamento e financiamento da 

festa pelo poder público sob a égide do turismo étnico, iniciou-se um processo de 

descaracterização, introduzindo uma espetacularização, criando-se conflitos com os ''mais 

velhos do Candomblé'' da região, que se retiraram paulatinamente da festa porque muitas 

etapas, horários, e trajetos deixaram de ser atendidos, como nos informou Luiz Cláudio Dias 

do Nascimento se referindo aos ensinamento de Gaiaku Luiza que explicava que os presentes 

deveriam ser colocados com a maré baixa (vazante), para que os presentes pudessem ficar na 

Pedra da Baleia por um determinado tempo.  

                                                 
55 O município de Cachoeira foi contemplado pelo Programa PRODETUR do governo do Estado da Bahia com 

o objetivo de desenvolver o turismo local com investimentos em três eixos: Infra-estrutura de Turismo,  

Makerting Turístico, Educação para o Turismo. O PDDU/2004 (Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano), 

de Cachoeira propõe as seguintes modalidades de turismo na região: turismo contemplativo, interpretação 

ambiental, safári fotográfico, pesca, acampamento turístico, turismo científico, trilhas. E agora a Secretaria 

de Turismo e a Bahiatursa implementam o Turismo Etnico.  



1

5

         VAI PARA 
CAIS DE CACHOEIRA

        VAI PARA 
        MURITIBA

SÃO FÉLIX

CACHOEIRA

        VAI PARA 
     MARAGOJIPE

       VOLTA PARA 
  PEDRA DA BALEIA

MAPA 05 - PERCURSO DA FESTA DA PEDRA DA BALEIA - IEMANJÁ 2009-ATUAL   AUTOR: FÁBIO MACÊDO VELAME   ESC: 1/750

LEGENDA:

 N

1

2

TENDA PARA OS PRESENTES

BARRACÃO DE PALHA

SAVEIROS PERCURSO DO CORTEJO

LOCAL DA FESTA APÓS A
ENTREGA DOS PRESENTES

PONTE D.PEDRO II

CACHOEIRA

2
3

4

3

4

PALCO DE SHOW

CAIS DE CACHOEIRA

5 PEDRA DA BALEIA



                                                                                                                                                456 

Agora, infelizmente, iniciam o cortejo fluvial em um horário avançado pela tarde, por causa 

das filmagens, registros fotográficos e, principalmente, das personalidades públicas que 

devem estar presentes, com o início da maré cheia e, portanto, os presentes serão levados para 

longe dos braços de Iemanjá assim que a maré começar a subir. A rainha do mar mal terá 

tempo para apreciar e descobrir seus presentes, abrir os embrulhos, não terá tempo para 

deleitar-se com os mimos de seus filhos.  

 

Atualmente, como foi citada acima, a festa é realizada pela Secretaria de Cultura e Turismo de 

Cachoeira, Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, a Bahiatursa e, também, pela 

Associação dos Terreiros de Candomblé do Recôncavo Baiano, com um campo de ação 

reduzida. No processo de espetacularização galopante regidos pelo turismo étnico, a festa 

passou por um processo de descaracterização e construção cenográfica.  

 

A festa começa pela manhã cedo quando o povo-de-santo de todos os municípios do 

Recôncavo Baiano mobiliza-se para colocar os Ojá (pano sagrado), em formas de laços nos 

troncos das árvores da orla fluvial da cidade, e da Praça Ubaldino de Assis, árvores que não 

são sagradas, simulacros de Iroco nas avenidas da cidade.  

 

Esses ojás são decorados delicadamente com flores, procedimento esse que não acontece nos 

terreiros de Candomblé, em que o ato de colocar um Ojá requer rituais específicos e solenes.  

 

Assim como, enfeitam a avenida do antigo cais do Porto de Cachoeira, atual orla fluvial da 

cidade, por onde irão passar o cortejo, com bandeirolas nas cores azul e branco, as cores da 

rainha do mar. Trajeto não dos corpos itinerantes, mas dos corpos agenciados pela indústria do 

turismo. (ver Fig. 325 e 326). 
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Durante toda a manhã é construído no final da praça Ubaldino de Assis um palco coberto  de 

estrutura metálica e lona onde, depois da entrega dos presentes, acontecerão shows de samba 

de roda dos grupos locais e apresentações de músicos da região para a alegria da população 

local e dos turistas que deleitam-se na multidão. Esse palco fixa em um ponto os grupos de 

samba de roda, que outrora se davam de forma livre na rua, surgindo e desaparecendo ao 

longo da noite, a roda de samba nômade torna-se sedentária, imóvel, estática.  

Fig. 325: Ojás com flores nos troncos das árvores, Cachoeira, Bahia. 

 Data: 2009. 

 

Fig. 326: Bandeirolas no trajeto, Cachoeira, Bahia. Data: 2009. 
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O palco ao retirar a roda de samba do nível da rua, da esfera da participação onde qualquer 

um com molejo nos quadris podia - depois de pedir licença e autorização -, entrar na roda e 

dançar aos som das palmas, retira a participação da festa. As pessoas perderam o direito de 

entrar, participar e formar a roda para ficar de longe apenas assistindo, a roda de samba ao 

''sair da rua'' e ao subir no palco transforma-se em espetáculo, em um show da cultura negra 

aleijada de seu sentido, o espectador e turista perde a noção e visão da própria roda, percebida 

apenas na interação do corpo que compõe a roda, a roda transforma-se apenas em uma linha, 

uma parede de pessoas que passam. 

 

Perde-se também a apreensão da letra do samba, das palmas, do ritmo, dos sons dos 

instrumentos todos amplificados por potentes equipamentos de som, a intensidade e o volume 

impressos pela técnica ocidental também espetaculariza a festa, a esvazia, pela escala, pela 

mudança da percepção. Porque retira a atenção, o esforço, e o aguçamento dos sentidos: da 

visão, audição, tato do participante em sua tentativa de acompanhar, participar e fazer regidos 

por um tom baixo, lento e cadenciado proveniente da voz humana, do conjunto dos 

instrumentos musicais tocados a mão, e pelo esforço coletivo das palmas. O palco e seus 

equipamentos esvaziam de sentido o samba de roda.    

 

Em frente a esse palco é construído um ''barracão coletivo'', uma cabana, circular, constituída 

de estrutura de madeira, fechado lateralmente à meia altura com a palha do dendê, coberto 

com as folhas de palmeira, sendo protegido, nas aberturas e em todo o perímetro pelo Mariô. 

Essa cobertura, circular, é apoiada no centro por um pilar de madeira que funcionará como o 

Itotó, ou pilar central, em volta do qual se realizará, mais tarde, o Xirê, a festa dos deuses. 

Esse pilar central é ornado com flores e um Ojá na cor amarela, numa reverência e 

homenagem a Oxum, a senhora do Rio Paraguaçu. Sobre a cobertura é hasteado um mastro 

com a bandeira branca símbolo de Oxalá nos terreiros de Candomblé (ver Fig. 327 a 330), e 

espalha-se folhas sagradas no piso.  

 

Cria-se um simulacro de terreiro, uma cabana africana, exótica, rústica, ''tradicional'', para as 

lentes aguçadas das máquinas fotográficas e das filmadoras dos turistas fascinados por aquela 

arquitetura que a muito não se utiliza nos terreiros da região, e, sobretudo, cria uma imagem 

de uma África Mítica, ''resgatada e preservada'' na cidade. 
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Fig. 328: ''Barracão Coletivo'' na praça Ubaldino de Assis,  

Cachoeira, Bahia. Data: 2009. 

 

Fig. 327: Montagem do ''Barracão Coletivo'' , Cachoeira, Bahia. 

 Data: 2009. 
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 Fig. 330: ''Barracão Coletivo'' na praça Ubaldino de Assis,  

Cachoeira, Bahia. Data: 2010. 

 

Fig. 329: ''Barracão Coletivo'' na praça Ubaldino de Assis,  

Cachoeira, Bahia. Data: 2009. 
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Constrói-se, portanto, um barracão efêmero, no sentido de temporário, momentâneo, na Praça 

Ubaldino de Assis para a realização da festa. Assim como muitos terreiros de Cachoeira e São 

Félix faziam no início de seus funcionamentos, quando não possuíam barracões ou esses 

funcionavam nas salas das casas onde estavam instalados os terreiros. Da mesma forma que 

os Orixá, Vodum, Inquices e Cablocos dançavam em barracões de palha nos quintais e 

terrenos laterais de templos de Candomblé da cidade, conquistando um território para o povo-

de-santo através da festa, esse ''barracão coletivo'' de todo o povo-de-santo do Recôncavo 

Baiano reterritorializa os terreiros de Candomblé na cidade, que se encontram na região, em 

sua maioria, na zona rural. Ele cria um território ligando e conectando a cidade de Cachoeira 

aos terreiros da zona rural da região.  

 

Entretanto, o barracão coletivo, torna-se uma ''arapuca'', uma armadilha à cultura, 

empreendida pela indústria do turismo, no momento em que ele torna visível algo que é 

''invisível'' (no sentido de reservado), o Xirê, que acontece no espaço do barracão dos terreiros 

de Candomblé, onde há temporalidades sagradas, etapas solenes, e, sobretudo, onde cada um, 

seja filho-de-santo ou visita possui o seu devido lugar, sua posição, sua hierarquia, onde a 

festa com os corpos em transe são os deuses a serem respeitados, reverenciados, cultuados e 

amados, e não expostos para o deleite das fotografias e filmagens dos turistas. O barracão 

coletivo retira da roda do Xirê a esfera da cultura, a tradição, inserindo-o no mundo da 

exposição, do consumo.  

 

Todavia, essa ''arapuca'' também estabelece um jogo, uma correlação de forças entre as 

comunidades terreiros e a sociedade mais ampla, quando ela constitui um dos poucos 

momentos possíveis da saída do esquecimento, do ostracismo, tornando-se um palco de 

manifestação política na luta pela cidadania, em seus direitos básicos (de acesso a educação, 

saúde, mobilidade, habitação, etc...), sobretudo, no que tange a liberdade religiosa frente ao 

preconceito de setores conservadores da sociedade mais ampla e, principalmente, a difamação 

e perseguição empreendidas pelos cultos neo-pentecostais e evangélicos. A relação entre 

alguns órgãos do turismo que imprimem o turismo étnico com as comunidades terreiros 

constitui, ainda, uma outra correlação de forças, um jogo do ''visível'' e do ''invisível'', mais 

uma forma, uma alternativa de sobrevivência das próprias comunidades terreiros que no 

recôncavo vivem à margem da pobreza, penúria, e miséria.  
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São as comunidades terreiros que dão o limite, às levas de turistas ávidos pelo exótico que 

vão assistir as festas nos terreiros, eles impõem o limite do visível da sua cultura, e impõe, 

também, o invisível em rituais internos permitidos apenas aos iniciados, e até mesmo aos 

membros da família.      

 

Em frente ao ''barracão coletivo'' é montado um toldo, com estrutura metálica e cobertura em 

lona branca pela Secretaria de Cultura e Turismo e a Bahiatursa. Nele, durante toda a manhã e 

início da tarde, são colocados todos os presentes em balaios trazidos pelas famílias-de-santo 

da região.  

 

Sendo todos agrupados e expostos, ao contrário do que acontecia no segundo momento da 

festa, criada pelo povo-de-santo da região, em que os presentes eram trazidos pelas 

comunidades terreiros e guardados, protegidos, nas embarcações a espera do momento de 

serem levados à casa de Iemanjá. Até o início do Xirê no ''barracão coletivo'' o que se vê é um 

''concurso'', entre as diversas famílias-de-santo do Recôncavo, em que cada um tenta levar o 

mais belo balaio a Iemanjá.  

 

Ao chegarem a Praça Ubaldino de Assis eles agrupam-se em fila indiana tendo sobre as 

cabeças os presentes de Iemanjá, e a frente o líder religioso do templo. Ao adentrarem a praça 

em direção ao local dos presentes sob o toldo, há um verdadeiro desfile de beleza e elegância, 

quando se apresentam ornados com as suas belas indumentárias de festa compostas por suas 

batas delicadamente bordadas, o rico pano da costa, os Ojás com seus rendilhados, além, das 

contas, braceletes e jóias das mais diversas naturezas (ver Fig. 231 a 234).  

 

A lentidão da corporeidade dos itinerantes resistentes dá lugar aos corpos em exposição, aos 

corpos espetaculares, os corpos do exótico saciando a sede do turismo étnico. A competição 

entre as comunidades cooptadas pelo sistema potencializa o espetáculo através da estética das 

roupas e ornamentos. 
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Fig. 231: Organização dos Balaios no Toldo, Cachoeira, Bahia. 

 Data: 2009. 

 

Fig. 232: Cortejo de uma família-de-santo, Cachoeira, Bahia. 

Data: 2009. 

 



                                                                                                                                                464 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 333: Cortejo de uma família-de-santo, Cachoeira, Bahia. 

Fonte: DOURADO, Odete. Data: 2009. 
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Os balaios constituem um espetáculo por si só. Cada família-de-santo se esmera ao máximo 

para entregar bons e belos presentes a moradora de Iemanjá na Pedra da Baleia, mas também, 

para atiçar a inveja e a admiração das demais famílias, e através dos presentes imprimir 

respeitabilidade, os balaios são os mais diversos: em forma de navios; de barco; de bolo; em 

cestos envolvidos com panos nas cores amarelo, azul, branco podendo ser lisos ou bordados 

com diversos enfeites com os símbolos de Iemanjá.  

 

Mas todos trazendo os presentes prediletos da rainha do mar: perfumes, flores, espelhos, 

batons, jóias (ver Fig. 335 a 337). Entretanto, o toldo vira temporariamente um lugar de 

exposição, de visibilidade, um ''tabuleiro'' do gosto de Iemanjá na margem do Paraguaçu. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 334: Chegada de uma família-de-santo, Cachoeira, Bahia. 

 Data: 2010. 

 



                                                                                                                                                466 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 235: Balaio com os presentes de Iemanjá, Cachoeira, Bahia. 
Data: 2009. 

 

Fig. 336: Balaio em forma de navio com os presentes de Iemanjá, 

Cachoeira, Bahia. 

Fonte: DOURADO, Odete. Data: 2009. 

 

Fig. 335: Detalhe de um Presente de Iemanjá, Cachoeira, Bahia. 

 Data: 2009. 
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Na hora da colocação do balaio no toldo, junto aos demais presentes, há uma demonstração 

pública por parte dos pais e mães-de-santo de seu saber tautológico, ancestral, através das 

cantigas aos Orixá, Vodum e Inquices, e, principalmente, a Iemanjá. Cantigas proferidas na 

língua ritual em Iorubás (nagô), em Fon (jêje), e Kikongo (bantu).  

 

 

Fig. 337: Balaio em forma de navio com os presentes de Iemanjá, 

Cachoeira, Bahia. 

Fonte: DOURADO, Odete. Data: 2009. 
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Há uma disputa, entre os líderes religiosos, de quem sabe mais os fundamentos, que confere a 

cada comunidade prestígio e poder. O ''tabuleiro'' da cultura afro-brasileira vira um palco, um 

teatro, onde os atores são os membros do povo-de-santo, e a platéia os turistas nacionais e 

estrangeiros, além de funcionários de órgãos vinculados ao turismo, políticos locais que 

cercam o palco não perdendo umas palavras e atentos para apreciar o espetáculo diante de 

seus olhos e ouvidos.  

 

No meio da tarde, por volta das quinze horas, é iniciado o Xirê, a festa dos Orixá no ''barracão 

coletivo'', horário que outrora os presentes já estariam a caminho de seu destino, indo em 

direção aos braços de Iemanjá.  Os corpos em movimento no ritmo dos alabés costuram a rede 

dos terreiros do recôncavo, todos ali, juntos, costurando o território-rede. Corpos em 

movimento que ao interagirem, articulam-se, conectam-se, tecem o território-rede na região.  

 

Nesse momento há um agenciamento do Candomblé pelo turismo étnico. O rito através do 

ritmo, dança, música, cantigas sagrados que advêm dos corpos da mães e filhas-de-santo que 

formam a roda do Xirê, sobre o chão coberto com as folhas do Okotó, são apropriadas e 

espetacularizadas, teatralizadas e esvaziadas no momento em que são desterritorializadas dos 

espaços próprios dos barracões dos terreiros e levados para uma praça pública, no centro 

antigo da cidade, quando saem de uma ''invisibilidade'' para uma visibilidade, saem do culto 

para  a exposição (ver Fig. 338).  

 

Todavia, com o cuidado das comunidades terreiro em evitar o transe dos filhos-de-santo, de 

evitar as manifestações dos deuses (Orixá, Vodum, e Inquices), vulneráveis a fotografias e 

filmagens de turistas e órgãos do turismo, além do olhar fascinado, atento e estranho das 

pessoas que acompanham a festa. Essa saída do Xirê do barracão do terreiro para o barracão 

coletivo da praça Ubaldino de Assis encontra-se no limiar do jogo, das correlações de força, 

da visibilidade e exposição do espetáculo propiciado pelo turismo étnico e a visibilidade 

resistente das comunidades terreiros por direitos básicos e pela liberdade religiosa. 
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Sob aquele pequeno barracão, temporário, improvisado, feito de palha estão presentes e 

conectados todos os terreiros do Recôncavo Baiano. Após cantarem e dançarem para os Orixá 

o povo-de-santo dirige-se ao toldo onde estão depositados os balaios, e puxados pelos alabés, 

pelos Ogãs Valmir e Ogã Valnei, filhos da Equedi Ceci do Lobanekum Filho, que são os 

principais alabés de Cachoeira, inicia-se o cortejo. No cortejo terrestre estão todas as famílias-

de-santo, com seus respectivos presentes, que em séquito, cantam para a moradora da Pedra 

da Baleia.  

 

Fig. 338: Xirê na Praça Ubaldino de Assis,  Cachoeira, Bahia. 

Fonte: DOURADO, Odete. Data: 2009. 
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O cortejo sagrado dá lugar ao cortejo do espetáculo. O cortejo teatraliza os espaços por onde 

passa, em um fluxo do entretenimento, sob a temporalidade do rito inventado e 

mercantilizado (Fig. 339 e 341). Esse Xirê não é mais uma festa dos deuses, mas uma festa do 

espetáculo, uma panacéia a mercantilização da cultura. Uma festa que antes da chegada do 

turismo étnico era própria do povo-de-santo do Recôncavo, que em seu espaço-tempo 

conquistava o seu território, sua cidadania, seus direitos do exercício da liberdade religiosa, 

tecia seu território itinerante, foi substituído, paulatinamente, por territórios do espetáculo, 

territórios sedentários: o ''barracão coletivo''; e, o toldo para os presentes. E, o próprio cortejo 

que se dá entre o toldo e o cais do porto de Cachoeira desenvolve-se em um percurso muito 

pequeno com uma grande quantidade de pessoas, transforma-se, em uma caricatura.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 340: Cortejo da Festa de Iemanjá na Orla de Cachoeira, Bahia. 

 Data: 2010 

 

Fig. 339: Cortejo da Festa de Iemanjá na Orla de Cachoeira, Bahia. 

 Data: 2010 
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Ao chegar ao final da orla de Cachoeira o cortejo desterritorializa-se da terra, e 

reterritorializa-se nas águas do Paraguaçu. Sai de sua temporalidade terrestre e assume sua 

temporalidade fluvial. Os terreiros, presentes nos corpos que dançam, agora estão sobre as 

águas do Rio Paraguaçu. Enquanto os presentes e as filhas e mães-de-santo do Recôncavo são 

levados para as escunas, os alabés juntamente com o povo-de-santo cantam e dançam para 

Iemanjá, o lugar de embarque se transforma em um grande salão de festa ao som do Ixejá, do 

samba de roda do Recôncavo, e dos fogos de artifícios (ver Fig. 342 e 343).  

Fig. 341: Ialorixá no Cortejo da Festa de Iemanjá na Orla de Cachoeira, 

Bahia. Data: 2010 
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Fig. 343: Cortejo depositando os presentes nas embarcações, Cachoeira, 

Bahia. Data: 2010 

 

Fig. 342: Ogã Valnei tocando atabaque na festa de Iemanjá, ao som do 

Ixejá, Cachoeira, Bahia. Data: 2010 
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No momento do embarque desvela-se o esvaziamento de sentido da festa, e, sobretudo, o seu 

agenciamento pelo aparelho de estado. As diversas embarcações de outrora dão lugar apenas a 

quatro saveiros: duas são carregadas de presentes e membros do Candomblé; uma com 

turistas e profissionais das redes de comunicação que registram a festa com fotografias e 

filmagens; e, a quarta com políticos locais e representantes governamentais. Além do fato que 

pequenas embarcações e lanchas são alugadas por turistas para acompanhar o cortejo em seu 

percurso fluvial. A multidão, e membros do povo-de-santo, que outrora acompanhava o 

cortejo fluvial até o povoado Coqueiro e o deposito dos presentes na Pedra da Baleia agora 

assiste como um mero expectador no cais do porto e na orla do bairro do Caquende. Privados 

de entregar pessoalmente seus presentes, privados de participar da festa no seu clímax, no ato 

ritual, sagrado, da oferenda à rainha do mar em seu palácio no meio do Rio Paraguaçu.      

 

Após o embarque nas diversas escunas e barcos inicia-se o cortejo fluvial. As embarcações 

dirigem-se para a Ponte D. Pedro II, desfilando por toda a orla da cidade de Cachoeira sob os 

aplausos e fogos de artifício da população. O agenciamento da festa opera uma 

desterritorialização do trajeto original, agora se faz necessário que o cortejo fluvial seja visto, 

filmado o maior tempo possível, tendo a cidade de São Félix como pano de fundo. Agora ao 

invés de dirigirem-se no sentido rio abaixo para o Engenho Vitória, o povoado Coqueiro, e a 

Pedra da Baleia, eles primeiramente, dirigem-se rio acima, no sentido contrário, agora vão em 

direção a ponte D. Pedro II,  desfilando pelas água do Paraguaçu para o deleite dos turistas e 

da população local.  

 

Ao chegarem à ponte fazem a volta e rumam em direção a Pedra da Baleia, a morada de 

Iemanjá, deixando de passar pelo Engenho Vitória e pelo povoado de Coqueiro como 

acontecia na festa de Nossa Senhora dos Navegantes e na festa de Iemanjá da Associação de 

Terreiros do Recôncavo. Nesse trajeto, nas escunas continuam as músicas tocadas pelos 

alabés em seus atabaques, as cantigas sagradas e as danças até chegarem à casa de Iemanjá, 

que merece silêncio e respeito. Na casa da rainha do mar, o júbilo dá lugar ao ritual solene de 

entrega dos presentes ao som da língua ritual. Todos os terreiros, um a um, entregam os seus 

presentes e realizam suas oferendas. Agradecendo pela ventura, fortuna e dádivas que ela 

propiciou aos seus filhos ao longo do ano.  
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No ato da doação dos presentes sob os olhares atentos, ávidos, curiosos, encantados dos 

turistas que acompanham cada detalhe com espanto, o turismo étnico atinge seu propósito de 

encantar e seduzir pelo exótico através de cenários, teatros e espetáculos urbanos, esvaziando 

de corporeidade e sentido as festas e as comunidades tradicionais (ver Fig. 344 e 348). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 344: Presentes de Iemanjá sendo embarcados nas escunas, 

Cachoeira, Bahia. Data: 2010 

 

Fig. 345: Cortejo pelas águas do Paraguaçu, Cachoeira, Bahia. 

Data: 2010 
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Fig. 346: Cortejo direcionando-se para a ponte D. Pedro II, Cachoeira, 

Bahia. Data: 2010 

 

Fig. 347: Cortejo regressando da ponte D. Pedro II, Cachoeira, Bahia. 

Data: 2010 
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O processo de espetacularização esvazia a própria Pedra da Baleia, porque Iemanjá, não  

receberá seus presentes, porque, como foi citado anteriormente, o horário definido pelo poder 

público não corresponde ao horário do saber popular das marés, e tão logo as embarcações 

voltem a Cachoeira, inicia-se o ciclo da maré alta que arrancará e levará dos braços de 

Iemanjá os seus presentes, ainda fechados, lacrados. O espetáculo rouba até mesmo os 

presentes de Iemanjá (ver Fig. 349 a 350).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 348: Cortejo indo para a Pedra da Baleia, Cachoeira, Bahia. 

 Data: 2010 

 

Fig. 349: Pedra da Baleia, Rio Paraguaçu, Bahia. Data: 2012. 
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Esse processo visa a mercantilização da cultura dos negros em suas transformações em 

mercadorias e ferramentas publicitárias para alimentar o desenvolvimento da indústria 

cultural, do entretenimento e, principalmente, da indústria turística, em sua nova roupagem, o 

turismo étnico.  

 

O turismo étnico potencializa a importância da cultura no cenário atual na dinâmica do 

capitalismo de acumulação flexível na contemporaneidade, viabiliza estratégias de 

governabilidade do estado na periferia do sistema, assim como contribui na construção das 

imagens publicitárias das cidades na competitividade global e no manejo dos conflitos sociais.  

 

O turismo étnico vem paulatinamente agenciando nas últimas décadas na Bahia grupos 

étnicos diversos (quilombolas, ciganos, indígenas, comunidades terreiros, etc...), outrora 

perseguidos pelo Estado, num processo de agenciamento-folclorização-espetacularização de 

suas manifestações culturais, no que tange suas festas e arquiteturas, para a sua reprodução e, 

notadamente, desempenhando um papel central na construção das imagens nacionais e 

internacionais das cidades onde estão inseridas, realimentando e potencializando todo o 

processo de mercantilização. O turismo étnico torna-se uma potente ferramenta da indústria 

cultural para a edificação de uma identidade das cidades na competitividade global. 

Fig. 350: Pedra da Baleia, Rio Paraguaçu, Bahia. Data: 2012. 
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Nos últimos anos o olhar do turismo étnico, depois de debruçar-se sobre os índios Pataxós, 

Pataxós Hã hã hãe, e Tupinambás do Sul e Extremo Sul do Estado da Bahia no final dos anos 

de 1990 na ocasião dos preparativos para as comemorações dos 500 anos do descobrimento 

do Brasil
56

, volta-se, agora, para os corpos negros do Recôncavo em virtude da presença de 

turistas nacionais e estrangeiros: belgas, franceses, ingleses, e, principalmente, afro-

americanos. Turistas que depois de debruçarem-se e freqüentarem durante décadas Saint 

Louis nos Estados Unicos, o Caribé (Haiti, República Dominicana e Cuba), e a costa 

ocidental da África ‘’descobriram’’ a riqueza e a pluralidade de territórios negros e 

manifestações culturais de matrizes africanas do Recôncavo Baiano, notadamente, da cidade 

de Cachoeira, São Félix, Maragojipe, e Santo Amaro.  

 

O negro do Recôncavo Baiano transforma-se em objeto de consumo, tanto em seus históricos 

territórios quanto na composição da paisagem urbana da cidade, tornando-se uma peça central 

na reconstrução econômica e simbólica da Heróica, constituindo a engrenagem principal para 

a construção da imagem da nova ‘’Meca Afro-Americana’’.  

 

Diversas medidas e ações realizadas pelo estado (Bahiatursa, Secretaria de Turismo do 

Estado, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, IPAC, IPHAN, etc...), de conservação e 

preservação do patrimônio, quanto pela Associação dos Cultos Afro-Brasileiros do Recôncavo 

Baiano, e a Associação da Irmandade da Boa Morte de Cachoeira, estão sendo cooptados 

nesse processo, foram agenciados pelo turismo étnico e a industria cultural. 

 

Pelo Programa Monumenta do governo federal foram realizados os restauros da Igreja do 

Rosarinho e do Cemitério dos Africanos, assim como o restauro da nova Casa da Irmandade 

da Boa Morte comprada e doada a irmandade por afro-americanos. 

 

                                                 
56 Na ocasião das comemorações dos 500 anos do Descobrimento do Brasil foram projetados e construídos pela 

CONDER-BA no distrito de Coroa Vermelha no Município de Santa Cruz Cabrália, no Extremo Sul da 

Bahia, o Museu do Índio, o Centro de Artesanato Indígena (Shopping do Índio), e a urbanização da Aldeia 

Indígena de Coroa Vermelha, a maior do Extremo Sul da Bahia. Foram criadas, ainda na ocasião, pela 

Secretaria de Turismo de Porto Seguro e a Bahiatursa a Reserva Indígena da Jaqueira e de Aldeia Velha, a 

vila para as Olimpíadas Indígenas, e o Memorial Indígena.   
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Foi feito, ainda, o restauro do Terreiro Runtoloji, da nação Jêje-Mahi da famosa Gaiuaku 

Luisa, tombado pelo IPAC-BA, sendo colocado recentemente um busto em comemoração ao 

seu centenário, e encontra-se em processo de Tombamento no IPHAN os terreiros de 

Candomblé: Viva Deus, da nação Nagô-Ixejá de 1911; a Roça do Ventura, o Seja Hundé, da 

nação Jêje-Mahi, o mais antigo do recôncavo, fundado em 1860; e, recentemente, o Aganju 

Didê, da nação Nagô-Tedô, fundado pela famosa mãe-de-santo de Cachoeira, Mãe Judith 

Ferreira do Sacramanto.  

 

Em 2004 o Samba de Roda do Recôncavo Baiano foi registrado como Patrimônio Imaterial 

pelo IPHAN, e em 2005 foi reconhecido como Obra Prima do Patrimônio Oral e Imaterial da 

Humanidade pela UNESCO. A Bahiatursa junto com a Secretaria de Turismo do Estado vêm, 

paulatinamente, documentando e dando apoio a realizações das manifestações culturais afro-

brasileiras da região como os vários grupos de samba de roda, de capoeira, o maculelê, e, 

principalmente, as festas, como:  o Bembé do Mercado em Santo Amaro; o Negro Fugido do 

Acupe; os Presentes a Iemanjá na Pedra da Baleia; e, a Festa da Irmandade da Nossa Senhora 

da Boa Morte
57

.  

 

As duas últimas ocorrem no centro antigo da cidade de Cachoeira, imprimindo-o ''vitalidade'' 

a partir da espetacularização da vida urbana, que na realidade esvazia o centro de vida, retira 

dela a mundaneidade do mundo.  

                                                 

57 A festa da  teve sua origem em Salvador no século XIX, na Igreja da Barroquinha, juntamente com o 

Candomblé da Barroquinha (Casa Branca), sendo posteriormente transferida para Cachoeira onde teve pleno 

desenvolvimento, constitui uma instituição católica negra (as irmandades eram uma das formas de 

reorganização social do africano no Brasil, conseguindo alforriar paulatinamente seus membros). A 

irmandade era extremamente fechada porque só aceitava mulheres católicas, iniciadas no candomblé e acima 

dos 45 anos, e até pouco tempo apenas mulheres negras tinham a honra de vestir suas túnicas, hoje só possui 

22 membros. A sede da irmandade funcionava na Casa Estrela, localizada na Rua Ana Nery, n.41, próxima ao 

centro, sendo posteriormente transferida para uma casa na esquina da Rua da Ajuda com à 13 de Maio, no 

centro antigo da cidade. Ela foi comprada e doada a irmandade por afro-americanos em 1995. A festa ocorre 

nos dias 13, 14 e 15 de agosto. No dia 13 há um cortejo anunciando a morte de Maria, quando as iniciadas 

vestem-se de branco, realiza-se uma missa em memória as falecidas da irmandade e é oferecida uma ‘’ceia 

branca’’ que não leva azeite. No dia 14, pela manhã, realiza-se a missa de corpo presente de Nossa Senhora e, 

à noite, a procissão de seu sepultamento, as irmãs vestem a beca branca e preta, as filarmônicas entoam as 

marchas fúnebres. No dia 15, o clímax, realiza-se uma missa pela manhã comemorando a subida de Maria 

aos céus, e em seguida uma procissão em louvor a Nossa Senhora, quando as iniciadas usam a famosa beca 

de gala da irmandade nas cores preta, vermelha e branca. Com o fim da procissão, a tarde, as irmãs oferecem 

uma grande feijoada ao som do samba de roda na casa da irmandade e nas suas proximidades. 
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Cachoeira possui, também, o título histórico da cidade da ‘’Macumba’’, a cidade do 

‘’Feitiço’’, muito proveitoso para a construção da imagem da nova ‘’Meca Afro-Americana’’. 

Alcunha recebida por um duplo movimento: a perseguição às manifestações afro-brasileiras
58

, 

notadamente o Candomblé, empreendidas pelos meios de comunicação locais, o jornal A 

Ordem
59

, 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 

medicinais.  

 

 

                                                 

58  O período de maior perseguição ao Candomblé e de todas as manifestações afro-brasileiras (samba de roda, 

batuques, capoeira, maculelê, os caretas de carnaval...), pela polícia se deu entre 1920 e 1940. Nessa época 

foram utilizadas várias estratégias e discursos pelo aparelho de estado para agenciar, dominar e eliminar o 

Candomblé de uma sociedade que se queria branca, ocidental nos moldes europeus, no âmbito do discurso 

civilizador.  Essa perseguição da igreja e da sociedade mais ampla tinha como braço executor, o ‘’carrasco’’, 

a polícia, as ‘’intendências’’, que ‘’varejavam’’ (atiravam balas) nos terreiros. A polícia apoiava e legitimava 

suas ações na Legislação Penal da época, o Código Penal ainda em vigor de 1890 que considerava as 

práticas religiosas afro-brasileiras como práticas de feitiçaria e falsa medicina, e como tais crimes, passíveis 

de punições de reclusão ou pagamentos de taxas de fianças. Os Candomblés, portanto, eram considerados 

criminosos e enquadrados no código penal brasileiro de 1890, nos seus artigos referentes ao curandeirismo e 

charlatanismo, e, notadamente, nas acusações de homicídios. Assim os terreiros eram enquadrados nos 

artigos n.156, exercício ilegal da Medicina ‘’em qualquer de seus ramos, a arte dentária e a farmácia’’; o 

artigo n.157, prática de Feitiçaria ‘’espiritismo, a magia e seus sortilégios, usasse de talismãs e cartomancias 

para despertar sentimento de ódio ou amor, incular curas de moléstias curáveis ou incuráveis, enfim, para 

fascinar e subjugar a credibilidade pública’’. Eram enquadrados ainda no artigo n.158, que previa penalidade 

para aqueles que utilizassem do ofício do curanderismo, as penas variavam de um mês a seis anos de prisão, 

e se o tratamento resultasse em morte a pena iria de 6 a 24 anos; o artigo n.159, enquadrava quem 

produzisse ou vendesse substâncias ‘’venenosas’’, remédios sem autorização e nem prescritas nos 

regulamentos sanitários.  

59 O jornal A Ordem não denominava os locais das práticas religiosas afro-brasileiras de Cachoeira como 

Terreiros de Candomblé, mais sim como Pigys e Aganjús, e a festa propriamente dita, os ‘’batuques’’, como 

Candomblé. Pigy é uma corruptela do termo Peji, palavra de origem daomeniana (os Jêjes), povos do centro 

e oeste do Benim que vieram para o Brasil como escravos no final do século XVIII, e nas primeiras décadas 

do XIX que criaram as nações de Candomblé Jêje-Mahi, Jêje-Dahomé, Jêje-Savalu, Jêje-Mundumbi. Peji 

significa quarto pequeno, e onde são postos os assentos das divindades africanas, os Orixás, Voduns e 

Inquices. Aganju é uma referência ao terreiro mais perseguido pelo jornal A Ordem e pela policia, o terreiro 

Aganju Didê de Mãe Judith Ferreira, na Terra Vermelha, esse terreiro constitui o bastião da Resistência do 

povo-de-santo do Recôncavo baiano, e, principalmente, de Cachoeira. Inúmeras foram as denúncias feitas 

entre 1914 a 1923, pela A Ordem, contra os Pigys da cidade, segundo eles antros da feitiçaria, macumbaria, 

charlantarismo, curandeirismo, depravação, vícios, luxúrias, orgias, morada dos depravados, bêbados, 

vagabundos, mentirosos, bárbaros, selvagens e ignorantes. Assim foram denunciados e perseguidos os Pigys 

urbanos (localizados no centro antigo e na periféria), e rurais de Mão Águida da Rua do Sabão, Mãe Pórfira 

– a Aleijadinha na Lagoa Encantada, Mãe Judith Ferreira e Zé do Vapor na Terra Vermelha, Mãe Paulina de 

Azanzú no Cucuí, Mãe Julia e Tio Fadô na rua da Levada do Charafiz, Mãe Gertrudes e tantos outros, que 

cuidavam e curavam os pobres do recôncavo e do sertão baiano com seus saberes e práticas medicinais, 

assim como eram denunciados os crimes do quilombos do Iguape. Alguns terreiros fecharam as portas, 

outros desterritorializaram-se do centro urbano antigo e da periferia, fugindo dos espaços estriados pelo 

código penal e pela sociedade mais ampla e reterritorializaram-se na zona rural, recriando seus territórios e 

seus espaços lisos, outros resistiram onde estavam. 



                                                                                                                                                481 

O turismo étnico através da Associação da Irmandade da Boa Morte e empresas turísticas 

locais leva em ônibus e vãs tanto nas festas dos calendários litúrgicos, quanto no cotidiano 

turistas americanos, afro-americanos e europeus aos famosos terreiros de Cachoeira, em um 

site tour do exótico, do mágico, do misterioso, do sagrado onde ogãs e mães-de-santos de 80, 

90 e 100 anos são apresentados como descendentes diretos de escravos oriundos do Benim, 

Nigéria, e Angola.  

 

São tratadas como relíquias vivas, semi-deusas, depositarias de um saber tautológico, 

ancestral, africano, que preservam no Brasil valores e civilizações a muito extintas na África. 

Esses terreiros são vendidos como pedaços da África Mítica no Brasil, uma ‘’África em 

Miniatura’’
60

, que sobreviveram à partilha da África, ao Colonialismo e Imperialismo 

Europeu. Antes centros de peregrinação dos desvalidos do sertão e do recôncavo atrás de 

curas e remédios, hoje, de turistas com sede do exótico, do diferente, onde os corpos negros 

das grandes Ialorixás, Gaiakus e Makotas são vendidos como bálsamos da africanidade e 

panteão da resistência negra a diáspora africana nas Américas, o elo perdido, finalmente 

encontrado, que foi destruído nos Estados Unidos e disperso no Haiti, República Dominicana 

e Cuba.  

 

A sociedade do espetáculo
61

 tem como uma das características básicas serem ávida por 

entretenimento, pela diversão, amante do consumo da novidade, do exótico, e do cultural. No 

espetáculo os objetos culturais, que são um fenômeno do mundo, com seus respectivos 

símbolos, concepções e transmissão são alterados e deturpados tornando-se apenas um 

invólucro, uma casca sem conteúdo e significados, até reinventados e reinterpretados para o 

consumo cada vez mais voraz e pertinente aos códigos de recepção do espectador. Os objetos 

culturais, em sua forma de mercadoria, são devorados, pois alimentam o processo vital do 

espetáculo, pois ajudam a matar e passar o tempo, um tempo voltado para a diversão que 

encontram na teatralização da vida cotidiana, e, notadamente, das manifestações culturais o 

alimento que os sacia. Espetacularização essa usada, ainda, pelo aparelho de estado como 

forma, técnica e ferramenta de gerenciamento e administração social.  

                                                 
60 Termo criado por Roger Bastide. 

61 Ver ''A Sociedade do Espetáculo'' de Guy Debord. 
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Os euros e dólares dos turistas ávidos pelo exótico agenciados pelo turismo étnico fazem girar 

a roda do capitalismo de acumulação flexível da contemporaneidade na periferia do capital. 

Moedas que cintilam e giram juntas com as rodas de capoeira, com as rodas dos Xirês 

(festas), dos terreiros de Candomblé, com os sambas de roda, com as rodas do maculelê, com 

as rodas dos balaios dos presentes à Iemanjá, com as saias rodadas das negras da Irmandade 

da Boa Morte no recôncavo baiano.  

 

Rodas que são as engrenagens do turismo étnico e ferramentas de governabilidade para a 

construção de representações identitárias e da imagem da ‘’Meca Afro-Americana’’, a cidade 

de Cachoeira no Recôncavo Baiano, assim como instrumento de administração e controle 

social através das concessões a reconhecimentos culturais, uma verdadeira panacéia a 

democracia cultural, onde todos terão o ‘‘direito’’ de existir e de se expressar, extremamente 

lucrativos para um sistema de acumulação de capital flexível baseado na exploração de bens 

culturais. Segundo Otilia Arantes:  

 

Tudo é passível de associações simbólicas, possui referências práticas e 

tradições locais – valores esquecidos e reativados por essa nova voga 

cultural, que parece querer a todo custo devolver aos cidadãos cada vez mais 

diminuídos nos seus direitos, materialmente aviltados e socialmente 

divididos, sua ‘’identidade’’, mediante o reconhecimento de suas 

diferenças’’. (ARANTES, 1998, p. 152). 

 

Na dança dos corpos negros, em suas rodas, rodam a cobiça desenfreada de um sistema que 

outrora explorou a força de seus corpos, suor e sangue nas lavouras de cana-de-açúcar, de 

café, cacau, borracha, nas minas de ouro e pedras preciosas, e agora a sua cultura, depositada 

em seus corpos dançantes, que em seus palcos, suas arquiteturas, constroem representações e 

imagens de cidades que se vangloriam de suas identidades e as utilizam como ferramenta de 

publicidade na competitividade global. Parafraseando uma música de Chico Buarque, ‘’...roda 

mundo, roda gigante, roda moinho, roda pião, o mundo girou num instante, as voltas...’’, do 

capital. 
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3.5 – ARQUITETURAS EM TRÂNSITO. 

 

As águas dos rios de Oxum que brotam das entranhas da terra de Onilé nos guiaram pelos 

Terreiros de Candomblé, os lugares sagrados nas cidades de Cachoeira e São Félix e, por fim, 

as cidades, e os morros da região do Recôncavo Baiano. Tecendo como um pescador uma 

rede de significações, um território-rede, território descontinuo, território nômade, território 

itinerante. Um território-rede que se projeta continuamente em três escala, sobrepondo-se: 

arquitetura, cidade, e região.  

 

Na escala da arquitetura tivemos três movimentos do território-rede: nomadismo do Terreiro 

Raiz de Airá com diversas linhas de fugas que se deram em processos de desterritorializações 

e reterritorializações em São Félix, Salvador e Rio de Janeiro, caracterizando-se em um 

movimento de expansão-contração-expansão; de expansão continua do Ilê Axé Obá Curuji 

através de uma territorialização constante na zona rural próximo a Ferrovia; e, expansão-

compressão da Roça do Ventura através de uma desterritorialização entre a Casa Estrela, Roça 

de Cima, e Roça de Baixo. 

 

Na escala da cidade, o território-rede torna-se flexível, mutável, nômade e, também, conexão 

entre os terreiros. Torna-se flexível quando os seus pontos fortes, lugares significativos são 

visíveis ou invisíveis no cotidiano, a depender das táticas e jogos do dia e horário de certas 

obrigações, trabalhos e rituais em determinados lugares sagrados sejam eles fixos ou móveis: 

esquinas, encruzilhadas, morros, pedras, árvores, riachos do Caquende, Levada, Capivari, e o 

rio Paraguaçu.  

 

Torna-se conexão, quanto interliga e conecta vários terreiros, e, principalmente, quando passa 

a ser um lugar significativo, sagrado, usado tanto no cotidiano quanto nas festas rituais por 

um determinado número de terreiros: 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. 
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Na escala da região, o território-rede cobre todo o Recôncavo Baiano. A rede projeta-se da 

arquitetura a cidade, e dessa a região na ocasião da Festa da Pedra da Baleia. Os diversos 

templos afro-brasileiros espalhados por todo o Recôncavo para lá se dirigem, 

desterritorializam-se, para louvar e presentear a rainha do mar, em meio as águas do Rio 

Paraguaçu. 

 

A rede itinerante é traçada pela egbé. A comunidade terreiro é o corpo itinerante caracterizado 

como aquele que se desloca para exercer uma atividade, um deslocar-se sucessivamente em 

lugares diferentes conectando-os, aquele que traça o seu roteiro, o caminho, o percurso, a rota, 

o trajeto. Como tratado em outra ocasião, o  itinerante está no meio, entre o sedentário e o 

nômade (errante), porque ao mesmo tempo que conecta lugares temporariamente fixos, 

pontos forte, lugares significativos ele o faz através de uma rota, um percurso que em si não é 

fixo, mas, sobretudo, móvel e dinâmico, aberto, as rotas podem ser as mais diversas, mudando 

constantemente.  

 

O que caracteriza o itinerante é uma reterritorialização continua na sociedade mais ampla, que 

introduz no deslocamento, no percurso, no roteiro um elemento que lhe é próprio: a tática. O 

que vai caracterizar o itinerante é a presença da ação política no ato de traçar através de uma 

tática a sua rota de deslocamento. O itinerante, de antemão, ao estabelecer sua rota de viagem, 

seu trajeto, sabendo o ponto de saída (terreiro-preparo das oferendas), e de chegada (lugar 

sagrado na cidade e zona rural-oferendas entregues), inseri a esse trajeto uma micro-política, 

estabelece no movimento do percurso um jogo, tenciona os campos de força conquistando e 

conservando seus territórios.  

 

Territórios da micro-política que emergem do movimento do ritornelo, entendido como o 

conjunto de aspectos expressivos do ritmo, que conectam lugares significativos, aos quais às 

comunidades terreiros atribuem valores vinculados a um saber-poder próprio, o ''lado de fora'', 

que se dobra no ''lado de dentro'', a relação de ''si consigo'', possibilitando processos de 

subjetivação. Subjetividades outras, e próprias das comunidades terreiros, que conservam 

territórios itinerantes através de suas táticas, de rotas, trajetos e temporalidades.      
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A rota, o trajeto, o percurso acontece na tática, no jogo em movimento, nas correlações de 

forças que se dão no ato de deslocar-se para preservar uma abertura do negro na sociedade 

englobante, que no Candomblé é a busca e a conservação de um lugar sagrado, através do 

desejo do encontro com os deuses (Orixá, Vodum, Inquices), ancestrais indígenas (Cablocos), 

Exu, e Escravos assentados em pedras, riachos, rios, lagoas, e árvores, alimentando o axé 

desses lugares através de obrigações, oferendas de comidas sagradas e sacrifícios de animais 

votivos.  

 

A vivência e a experiência da cidade acontecem na itinerância do movimento intencional da 

ação política, na medida em que, ela acontece no propósito da conservação de um lugar 

sagrado, de um território, na luta de preservação da morada dos deuses, entidades e ancestrais. 

Um itinerante agente do jogo entre uma sociedade diferenciada (povo-de-santo), no qual está 

inserido e a sociedade mais ampla.  

 

Um itinerante que cria suas táticas traçando seus diversos trajetos e caminhos em 

determinadas temporalidades, traçando o jogo do ''visível'' e do ''invisível'' geralmente: na 

''calada da noite'', nas ''altas horas da madrugada'', ''na alvorada'', ''no canto do galo'', ou ainda, 

''no final do dia, após ave maria''. Temporalidades táticas que tornam esses itinerantes, os 

percursos, e às vezes até mesmo os lugares sagrados invisíveis a sociedade mais ampla. O 

itinerante lança o jogo do visível e do invisível no urbano. Invisibilidade de trânsito dos 

corpos itinerantes que acontecem para a conservação dos espaços sagrados fora dos templos 

afro-brasileiros.  

 

Conceituamos Arquiteturas Itinerantes os lugares sagrados em trânsito nas cidades, zonas 

rurais e semi-rurais de Cachoeira e São Félix onde se instaura, temporariamente, o Terreiro de 

Candomblé, pelo ato espaço-temporal do ritual afro-brasileiro propiciados pelo corpo de 

comunidades terreiros que traçam os seus trajetos, percursos, itinerários fazendo com quê o 

terreiro passe a ser qualquer lugar em que acontece uma atividade litúrgica afro-brasileira com 

o fluxo do axé possibilitando as hierofanias e as ''aberturas'' as divindades e entidades.  
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A Arquitetura Itinerante dos Terreiros de Candomblé passa a ser um território em movimento, 

descontínuo, conectados pelos corpos itinerantes, que em si já constitui um lugar 

significativo, tornando-se, logo, uma rede em movimento.  

 

O terreiro passa a ser um território em trânsito que em um determinado momento está no 

templo, num outro em uma árvore ou pedra na zona rural, na lagoa, rio e riacho nas matas, 

numa esquina ou 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, nômade, itinerante.  

 

A Arquitetura Itinerante imprime uma totalidade fragmentária, uma heterogeneidade aos 

Terreiros de Candomblé rompendo com o caráter hermético do perímetro fechado, o limite 

definido, a superfície delimitada, calculada, medida pela geometria euclidiana ocidental, 

edificando redes de lugares significativos, pontos fortes, caracterizadas pela maleabilidade, 

flexibilidade, fluidez, o trânsito.  

 

Oxum com sua beleza, charme, elegância, e Iemanjá com seu cuidado, afago e zelo nos 

encaminha para uma casa repleta de erês, as casas da Ventura.  
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CONCLUSÃO
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O BATUQUE MAIS BONITO

Meu povo que não viu
Meu povo venha ver
O batuque mais bonito 
É o batuque da Nação Erê

Quando ouvimos batuque começar
dançamos pra lá e pra cá

Dona Maria venha ver
− O que?

O batuque mais bonito
É o batuque da Nação Erê

                  Helenildo Anes
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CONCLUSÃO.

Após sermos guiados por nossos personagens conceituais e figuras estéticas: Exu, Bessém, 

Oxum e Iemanjá numa viagem espaço-temporal pelos terreiros de Candomblé de Cachoeira e 

São Félix, e pelos lugares sagrados que lhes integram nas cidades e zonas semi-rurais e rurais 

retomamos com a ajuda dos erês1 as seguintes 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?

As arquiteturas dos Terreiros de Cachoeira e São Félix repetem-se e aproximam-se da maioria 

dos templos afro-brasileiros de Salvador por apresentarem uma configuração de ''casa'', onde 

há  uma interpenetração  e  contiguidade  de  espaços  de  uso  cotidiano com espaços  de  uso 

religioso. Segundo o Mapeamento dos Terreiros de Salvador, realizado pelo CEAO em 2008 

sob  a  coordenação  do  Prof.  Jocélio  Teles  dos  Santos,  a  metade  (50%)  dos  terreiros  de 

Salvador  tem  menos  de  360m2,  e  em  seu  espaço  interno,  na  área  construída,  há  uma 

contiguidade dos espaços domésticos e sagrados.  Essa contiguidade entre usos sagrados e 

cotidianos  em Salvador  é  percebida  pelo  número  de  líderes  religiosos  e  suas  respectivas 

famílias de sangue ou de santo que residem no templo: cerca de 73% dos terreiros de salvador 

possuem pelo menos seis moradores fixos, e em 70% dos terreiros existe pelo menos uma 

família  residindo dentro do templo,  e  entre  esses,  56,70% têm entre  um a cinco  pessoas 

morando. O aspecto de casa da maioria dos terreiros de Salvador é constatado, ainda, pelo 

fato de que 61,10% dos terreiros da cidade têm, no máximo, seis cômodos residenciais2. São 

casas pequenas cujas fachadas são semelhantes às casas dos bairros populares,  possuindo, 

geralmente, dois ou três pavimentos, ou localizados em subsolos.3     

 

1 Erê corresponde a criança.
2 SANTOS, Jocélio Teles dos. Mapeamento dos terreiros de Salvador. Salvador: CEAO, 2008.
3 Configuração que veem desde o século XIX, presente no centro da cidade do Salvador,  em que muitos 

terreiros funcionavam em sótãos, porões, lojas, casas alugadas, quintais, etc...Ver o artigo SANTOS, Jocélio 
Teles dos. Candomblé e espaço urbano na Bahia do século XIX. Estudos Afro-Asiáticos, ano 27, nº1/2/3, 
p. 205-226, Jan-Dez 2005. Nesse artigo o autor demonstra que  entre 1850 e 1897 existiam 74 terreiros de 
Candomblé nas áreas centrais da cidade de Salvador.
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O povo de  santo-de-santo  de  Cachoeira  e  São  Félix  ao  falar  de  seu  templo  utilizam,  na 

maioria  das  vezes,  a  expressão  ''casa''  no  lugar  de  ''roça''  ou  ''terreiro'',  estes  comumente 

utilizados em Salvador. Os terreiros de Candomblé de Cachoeira e São Félix vão apresentar 

uma configuração espacial  de casas em função de dois aspectos:  o perfil  constitutivo das 

famílias-de-santo dessas cidades, e do valor de ancestralidade que a casa (templo) incorpora. 

As comunidades terreiros de Cachoeira e São Félix, em sua maioria são muito reduzidos, 

porque se restringem a família de sangue. Em Cachoeira e São Félix a família-de-santo é a 

mesma  família  consanguínea.  Nesses  terreiros  são  iniciados  no  Candomblé  apenas  os 

membros da família de sangue ou alguém próximo, um amigo que conseguiu um status de 

''parente''. O Candomblé de Cachoeira e São Félix são, portanto, um patrimônio de família, 

que passa de geração à geração. Em virtude desse aspecto os terreiros são ao mesmo tempo 

moradias dessas famílias (residências), e nisso abrigam espaços de uso cotidiano vinculado à 

esfera da reprodução da vida e, também, espaços religiosos (o templo), ambos conforme as 

necessidades dessas pequenas comunidades terreiros. A situação de extrema pobreza4 em que 

essas comunidades encontram-se os impede de realizarem grandes reformas, ampliações e 

construções,  atuam,  geralmente,  adaptando  os  espaços  existentes  ou  realizando  reformas 

modestas  em um período  de  tempo  considerável,  obras  lentas  que  mantém o  aspecto  de 

''casa'',  com  espaços  coesos,  geralmente  agrupados  em  um  único  corpo  arquitetônico 

apresentando a contiguidade de espaços sagrados e domésticos.  

Essas  obras  lentas,  contudo,  são  regidas,  também,  pelo  segundo  aspecto:  o  valor  de 

ancestralidade que a ''casa'' (templo), incorpora. Essas pequenas modificações conservam 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. Os Pais e Mães-de-santo que fundaram os terreiros de Cachoeira e 

São Félix, ''divinizam-se'' após a morte, passando a ser um zelador, protetor e guia coletivo de 

toda a comunidade terreiro. 
4 Dentre os líderes religiosos do Recôncavo Baiano cerca de 68% não possuem ocupação (57,7% tiveram outra 

ocupação e atualmente não têm mais, e 10,3% nunca tiveram outra ocupação), e apenas 32% dos líderes 
religiosos têm alguma atividade profissional fora dos terreiros. Isso, deve-se, em parte, a baixa escolaridade 
do povo-de-santo, notadamente,  das comunidades terreiros de Cachoeira e São Félix. Cerca de 65% dos 
líderes  religiosos,  que  perfazem  um  montante  de  420  pais  e  mães-de-santo,  não  possuem  o  ensino 
fundamental completo. Das 1257 pessoas residentes nos terreiros do Recôncavo Baiano, 10% não possuem 
escolaridade, 50% têm o nível fundamental incompleto, e 25% concluíram ou estão concluindo o ensino 
médio, e somente 3,3% concluiu o ensino fundamental. (SEPROMI, 2012, p.19).     
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Presente nos momentos das festas, nas mazelas da vida cotidiana da comunidade, e, no dia-a-

dia  das  condutas  dos  filhos-de-santo.  Eles  tornam-se  os  pais  e  mães  espirituais  das 

comunidades terreiros, mesmo não se manifestando como nos cultos realizados nos Terreiros 

de Egum.  A memória do ancestral ''divino'', vigia da tradição, que tinha o  ‘’candomblé na 

unha’’, funde-se com a 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 fundador5. 

Quando o povo-de-santo usa a expressão casa de: Perina, Mãe Judith, Zé do Vapor, etc..., não 

se quer estabelecer como tratado em outra ocasião, 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.

Por  outro  lado  os  terreiros  de  Candomblé  de  Cachoeira  e  São  Félix  diferenciam-se  por 

apresentarem  em  suas  configurações  uma  hibridação  espaço-temporal.  Dessa  distinção 

decorre a proposição que originou essa jornada, 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.

Os Terreiros de Candomblé de Cachoeira e São Félix possuem uma Arquitetura própria, e o 

que  diferencia,  distingue,  e  particulariza  essa  Arquitetura  é  o  seu  processo  contínuo  de 

hibridação.  Hibridação simbólico-espacial  entendida  como  um  crescimento  continuo  de 

agregações  culturais,  da  capacidade de  combinar  espacialmente ao  longo do tempo numa 

territorialidade em rede,  elementos simbólicos culturais distintos em bases religiosas afro-

brasileiras. 

5Casa de Zé do Vapor; Casa de Mãe Judith; Casa de Dona Perina; Casa de Mãe Lira; Casa de Mãe Filhinha; 
Casa de Mãe Pórfira, a Mãe Aleijadinha; Casa de Zé do Brechó; Casa de Anacleto da Natividade; Casa de 
Nelzinho; 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.... 
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Nas três categorias de análise: temporalidades; festas e rituais; e, a relação terreiro-cidade. 

Assim como em suas respectivas abordagens metodológicas: transformações-permanências, 

híbrido-enlace arquitetônico, território rede-teia de significações o que se desvela é a presença 

do  processo  de  agregação  cultural,  a  hibridação  em  bases  religiosas  afro-brasileiras  de 

Cachoeira e São Félix, como observa o historiador baiano Ubiratan Castro de Araújo:

O Recôncavo foi a porta de entrada de africanos para todo o sertão. Ele não 
apenas abastecia a Chapada Diamantina, mas todo o comércio com as Minas 
Gerais.  A cidade  de  Cachoeira,  particularmente  não  representa  apenas  a 
tradição  do  Recôncavo,  mas  também os  diferentes  contatos  deste  com a 
Europa e partes do continente africano, suas múltiplas tradições que aqui 
foram adaptadas e reinventadas, transformando a cidade de Cachoeira e seu 
entorno  em  palco  de  diversas  manifestações  culturais  expressas  na 
musicalidade, nas festas e manifestações que se estendem aos terreiros de 
candomblé chamados genericamente de nagôs, uma alusão às últimas levas 
de africanos chegadas a partir de meados do século XVIII, ora vindas do 
Antigo Reino do Dahomé, ora dos impérios de Oyó, Ketu, Ilorim, Ibandan e 
tantos outros, aqui misturados aos africanos islamizados que nesta cidade 
receberam o  nome  de  mussurumim.  Este  encontro  de  matrizes  africanas 
produziu  modelos  culturais  singulares,  sobretudo  no  que  diz  respeito  ao 
aspecto religioso, onde práticas oriundas do catolicismo ibérico e práticas 
indígenas alternam-se o tempo todo com saberes originários das religiões 
tradicionais africanas. Além de um léxico verbal próprio, estas comunidades 
foram  capazes  de  elaborar  um  sistema  de  parentesco  ampliado, 
possibilitando a percepção do mundo como teia ou uma ''aldeia global''. São, 
pois, estas visões que sustentam saberes e práticas e constituem para o povo 
em geral, seu maior patrimônio e riqueza. (CASTRO, 2011, p. 06).  

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. 

Para defender essa proposição tivemos que, primeiramente, conceituar a arquitetura, que aqui 

é entendida e definida como edificar lugares. Entendendo o lugar no sentido empregado pelo 

arquiteto norueguês Christian Noberg-Schultz como o espaço vivenciado pelo homem que lhe 

atribui através de sistemas simbólicos um sentido, significado e valor. 
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No primeiro capítulo, nas Arquiteturas em Transe, ao tratar a categoria das temporalidades 

através  do  método  das  transformações-permanências,  com a  ajuda  de  Exu,  buscamos  os 

lugares  próprios  das  arquiteturas-movimento  dos  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.

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 devir; 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 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.

Nas  Arquiteturas em Transe, nas transformações-permanências, o processo de hibridação se 

faz  presente  nos  lugares  particulares,  próprios  e  significativos  que  permanecem  nessas 

arquiteturas pelo fato de condensarem os valores de culto, ancestralidade e parentesco dessas 

comunidades  terreiros,  que  se  desvelam  durante  as  festividades,  rituais  e  obrigações  à 

divindades africanas, cablocos,  entidades, ancestrais e santos e santas católicas. 

Assim,  deparamo-nos  com  as  estrelas  de  cinco  pontas  (Salomão),  e  seis  pontas  (Davi), 

elementos simbólicos de cristãos, muçulmanos (mussurumim), e maçons que aparecem em 

pinturas nas paredes, nas soleiras das portas, atrás das portas, nas calçadas, quartos de Orixá e, 

também,  que  demarcam  os  Itotos,  sendo  ressignificadas  no  universo  afro-brasileiro  e 

consagradas as divindades africanas, como Exu e aos Orixá patronos e regentes dos templos.

Nos deparamos com árvores sagradas que crescem de dentro ou em frente de pepelês e que 

furam os telhados de barracões, Ilê Orixá e Casas de Cablocos, podendo ser tanto assentos de 

divindades africanas: Orixá, Vodum, Inquices, quanto assentos de Cablocos, ou, até mesmo, 

assentos de entidades ressignificadas, como os Escravos (Exu). 
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Encontramos  Cablocos  em pinturas  e  quadros  nas  paredes,  em assentos,  quartos  e  casas 

pertencentes  a  uma  determinada  família,  que  só  manifestam-se  nos  membros  daquela 

comunidade terreiro, um patrimônio de família que passa de geração a geração, cujos feitos 

imprimem distinção, prestígio, legitimidade e poder ao povo-de-santo daquele terreiro, tendo 

muitas vezes, em virtude do seu prestígio e admiração um barracão de festas só seu. 

Defrontamo-nos com nichos, oratórios e capelas católicas, com imagens de anjos, santos e 

santas  católicas,  com  presença  marcante  em  lugares  destacados  nos  barracões.  Nos 

deparamos,  ainda,  com alto  relevos  e  pinturas  de símbolos maçônicos:  lua,  sol,  castiçais, 

estrela flamejantes (pentagramas), ressignificadas no universo religioso desses templos.   

No segundo capítulo, nas Arquiteturas Mundanas, ao tratarmos a categoria das festas e rituais 

através do método híbrido-enlace arquitetônico, com a ajuda de Bessém, buscamos os lugares 

próprios das arquiteturas dos 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.    

Conceituamos  Arquiteturas  Mundanas  as  arquiteturas  dos  terreiros  de  Candomblé  de 

Cachoeira  e  São  Félix  cuja  presença  se  dá  através  de  corpos  arquitetônicos  híbridos, 

configurando-se  como  uma  totalidade  fragmentária,  uma  heterogeneidade  multitemporal, 

formada por diversos graus de enlaces arquitetônicos que acontecem através de hibridações 

espaço-temporais  entendidas  enquanto:  combinações,  agregações,  relações,  enlaces,  e 

entrelaçamentos  de  elementos  culturais  diferentes  ao  longo  do  tempo  na  criação  de 

arquiteturas que edificam lugares próprios.

Nas Arquiteturas Mundanas, no híbrido-enlace arquitetônico, o processo de hibridação se faz 

presente  na  combinação,  junção e  reunião  espaço-temporal  dos  diversos  lugares  sagrados 

dessas arquiteturas. O enlace arquitetônico espacializa em temporalidades distintas durante as 

festividades e rituais as diversas relações entre os assentos de divindades (Orixás, Vodum, 

Inquice), dos mortos, os Egum; dos Cablocos, índio afro-brasileiro; das entidades Marujos, 

Boiadeiros, Vaqueiros, Preto Velhos, Coladinas, etc...; dos santos e santas católicas; e, ainda, 

dos elementos simbólicos maçônicos. 
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Festividades, rituais,  e obrigações a divindades africanas, cablocos, entidades, ancestrais e 

santos católicos que demarcam, delimitam, traçam limites, estabelecem relações espaciais de 

aproximação e distanciamento, de reunião e dispersão, de hierarquias espaciais e temporais, 

do velamento e do desvelamento,  do visível e do invisível,  onde ''cada qual possui o seu 

lugar'' , ''cada qual em seu cada qual'', e, também, ''cada um a seu tempo''. 

Enlaces arquitetônicos que se dão nas preces, orações, ou missas católicas em louvor a um 

determinado santo católico realizadas em altares, oratórios ou capelas dentro dos terreiros, 

que se alternam, num mesmo dia, com obrigações a determinadas divindades africanas em 

seus respectivos Ilê Orixá ou assentos em árvores sagradas dentro do terreiro, finalizadas com 

o Xirê dos deuses africanos. Enlaces arquitetônicos que acontecem em rituais funerários afro-

brasileiros, o axexê e/ou obrigação de 7, 14 e 21 anos do morto, realizados nos Ilê Egum nas 

matas sagradas, alternados, no mesmo dia, por missas e/ou preces em oratórios, capelas, e 

lápides católicas presentes nos terreiros. 

Enlaces  arquitetônicos  presentes  nas  concorridas  festas  dos  Cablocos  de  família,  que  se 

manifestam  apenas  naquele  terreiro  e  naquela  família-de-santo,  imprimindo  prestígio  a 

comunidade terreiro, o patrimônio de família, que acontecem em sua cabana armada dentro 

do barracão dos Orixá, e, principalmente, no barracão só seu, erguido especialmente para ele, 

em sua homenagem,  o ''Barracão  de  Cabloco'',  alternando-se e/ou intercalando festas  dos 

Orixá, Vodum, e Inquices. 

Enlaces arquitetônicos que acontecem nos aniversários dos templos, dos líderes religiosos, ou 

dos fundadores dos terreiros com orações e preces nos oratórios católicos dos terreiros de 

Candomblé, seguidos de obrigações à divindades africanas, o dono da cabeça do pai ou mãe-

de-santo, tendo mais tarde missas encomendadas na capela da Irmandade da Boa Morte ou 

igrejas católicas, seguida posteriormente com cortejos com imagens de santos católicos e/ou 

divindades africanas, e, finalizadas com o Xirê, as festas dos deuses africanos nos barracões. 

Enlaces arquitetônicos que acontecem, ainda, nas obrigações entre árvores sagradas na mata 

relacionando e conectando assentos de Orixá, Vodum, Inquices, e Cablocos. 
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No terceiro capítulo, nas Arquiteturas Itinerantes, ao abordamos a categoria terreiro-cidade 

através do método do território rede-teia de significações, guiados pela beleza, sensualidade, 

elegância e charme de Oxum buscamos os lugares próprios das arquiteturas em três escalas: 

na escala da arquitetura,  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,  temos:  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 coexistem e 

projetam-se umas sobre as outras. 

Conceituamos Arquiteturas  Itinerantes  os  lugares  sagrados  em trânsito  nas  cidades,  zonas 

rurais e semi-rurais de Cachoeira e São Félix onde se instaura, temporariamente, o Terreiro de 

Candomblé,  pelo  ato  espaço-temporal  do  ritual  afro-brasileiro  propiciados  pelo  corpo  de 

comunidades terreiros que traçam os seus trajetos, percursos, itinerários fazendo com quê o 

terreiro passe a ser qualquer lugar em que acontece uma atividade litúrgica afro-brasileira com 

o fluxo do axé possibilitando as hierofanias e as ''aberturas'' as divindades e entidades. 

Nas Arquiteturas Itinerantes, no território rede-teia de significações, o processo de hibridação 

se faz presente na heterogeneidade da rede – totalidade fragmentária  –,  em seus diversos 

lugares  sagrados  espalhados  pelas  cidades,  zonas  semi-rurais  e  rurais  que  compõe a  rede 

dessas  arquiteturas  constituídas  por  elementos  culturais  distintos,  uma  rede  híbrida: 

cemitérios,  capelas,  e igrejas católicas nas cidades de Cachoeira e São Félix;  assentos de 

divindades africanas Orixá, Vodum, Inquices em pedras, riachos e árvores sagradas nas áreas 

urbanas, zonas rurais e semi-rurais; assentos de entidades, os Escravos (ressignificações de 

Exu),  e dos diversos Cablocos (índios Kiriri,  Kariri,  e Tupinambás),  em pedras e  árvores 

sagradas nas cidades e zonas rurais; locais de oferendas e trabalhos as entidades e divindades 

como: rios, riachos, lagoas, encruzilhadas, matas, etc... 

Lugares usados, relacionados e conectados em oferendas, trabalhos, ebós, obrigações e rituais 

tanto no dia-a-dia quanto nas festas dos calendários litúrgicos dos templos afro-brasileiros de 

Cachoeira e São Félix. 
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As comunidades terreiros em temporalidades diversas tecem a rede de lugares sagrados: na 

''calada da noite'', ''na hora da ave maria'', ''no canto do galo (alvorada)'', sempre jogando o 

jogo do visível e do invisível. Tornando os itinerantes (povo-de-santo), os trajetos e os lugares 

sagrados na cidade e zona rural invisível a sociedade mais ampla, como forma de zelar pelas 

moradas dos seus deuses e ancestrais. 

Arquiteturas em Transe, Arquiteturas Mundanas, Arquiteturas Itinerantes, que correspondem 

aos conceitos-chaves: tempo, híbrido, rede. O tempo, temporalidades, remete ao movimento 

nas  relações  de  transformações  e  permanências.  O híbrido,  presentes  nas  festas  e  rituais, 

remete  ao  enlace  espaço-temporal  de  elementos  culturais  distintos.  E,  a  rede,  a  relação 

terreiro-cidade, remete ao percurso e conexão de territórios diversos. Arquiteturas em transe, 

mundanas, e itinerantes que se fundem em Arquiteturas da Ventura.  Oxum com sua beleza, 

charme, elegância, e Iemanjá com seu cuidado, afago e zelo nos encaminha para uma casa 

repleta de erês, as casas da Ventura.   

Denominamos  Arquiteturas  da  Ventura  as  Arquiteturas  dos  Terreiros  de  Candomblé  de 

Cachoeira e São Félix criadas, compostas e constituídas em rede por um processo contínuo de 

agregação e  hibridação  espaço-temporal  de  culturas  distintas  ressignificadas  e  imersas  no 

universo simbólico e religioso afro-brasileiro dessas cidades. 

Etimologicamente, a palavra ventura vem do latim ''venire'', que significa vir, as coisas que 

estão por vir, por acontecer, acaso, sorte e, em português, significa aquele que têm boa sorte, 

fortuna, prosperidade, bem aventuranças, felicidade. Venturas6 que acontecem, que ''estão por 

vir''  pelo  processo  de  hibridação,  da  agregação,  junção  e  reunião  de  elementos  culturais 

distintos para dá sustentação ao fluxo da vida. 

Venturas trazidas pela união e esforço de divindades africanas: dos Orixá, Vodum, Inquice; de 

Cablocos, índios afro-brasileiros; de ancestrais africanos e brasileiros, os Egum; de entidades 

diversas:  os marujos,  boiadeiros,  vaqueiros,  preto velhos,  coladinas,  escravos;  de santos e 

santas católicas; dos maçons. 

6O termo ventura foi empregado, ainda, enquanto uma homenagem ao primeiro terreiro de Cachoeira e São 
Félix,  o  Sejá  Hundé,  conhecido  como a  Roça  do  Ventura  da  nação  Jejê-Mahi,  que  teve  grande  papel  e 
influência na criação, formação e desenvolvimento dos terreiros de Cachoeira e São Félix, porque por ele 
passaram, enquanto iniciação e/ou formação religiosa, diversos líderes religiosos do povo-de-santo da região.
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Todos lá, juntos com suas diferenças, jogando o jogo da materialidade e da imaterialidade, do 

visível e do invisível, trazendo em meio a infortúnios e fortunas, desventuras e venturas, a 

felicidade dos homens na jornada da vida. 

Arquiteturas que são aparentemente e materialmente um ''nada'', ''fecham-se em terra'', meras 

casas singelas no meio de matos, feitas de paredes desaprumadas e tortas em taipa-de-mão, 

adobe,  e tijolos mal cozidos,  com telhados em madeiras roliças mal  aparelhadas,  e telhas 

artesanais,  piso  em chão batido  ou  de  cimento  liso.  Arquiteturas  que são,  entretanto,  um 

''tudo'', ''abrem um mundo''. Mundo invisível, imaterial, repletos de desejos, vontades, paixões 

de mortais e divinos.

Venturas trazidas pelos erês de Cachoeira e São Félix que ''estão por vir'', ''por acontecer'', que 

ao  crescer  vão  agregando,  juntando,  reunindo  e  hibridando  tudo  e  a  todos  para  trazer  a 

bonança, prosperidade e felicidade ao povo-de-santo dessas cidades.

Os erês de Cachoeira e São Félix cresceram em meio a uma ''África em Miniatura''7, uma 

tenda africana, por onde passaram diversas etnias africanas (bantus, gruncis, mina, iorubás, 

daomeanos, haussás, cabinda,  tapa, benguela,  etc...),  e dos quais  tiveram os mais diversos 

graus de contato e aprendizado: das línguas, danças, comidas, religião nas senzalas, canaviais, 

quintais, cantos, calundus, e terreiros de Candomblé. 

Os erês de Cachoeira e São Félix cresceram, também, em meio aos cablocos e índios Kiriris e 

Tupinambás, respectivamente do sertão, do litoral e da Baía de Todos os Santos, e com eles 

teve, também, as mais diversas experiências: o uso de ervas, comidas e costumes nas fazendas 

de fumo, roças de mandioca e milho, casas de farinha, e nas feiras. 

Os erês de Cachoeira e São Félix aprenderam a orar para o Deus Cristão, a participar das 

novenas e cortejos, a ir e se comportar na missa em latim nas igrejas Barrocas do Recôncavo, 

capelas, e altares de residências, até na condição de coroinhas. 

7 Termo cunhado por Roger Bastide para designar a espacialidade dos terreiros de Candomblé.
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Os erês de Cachoeira e São Félix cresceram assistindo as comitivas de vaqueiros e boiadeiros 

castigados pelo sol e pela seca vinda do sertão com suas couraças de couro, gibão de couro, e 

chapéu de vaqueiro para comprar e vender produtos e mercadorias nas feiras e mercados de 

Cachoeira  e  São  Félix.  Assim  como  os  sertanejos  moribundos  que  vinha  se  tratar  de 

enfermidades na Santa Casa de Misericórdia e, principalmente, nos terreiros da cidade que 

eram os hospitais dos pobres e miseráveis, as ''casas'' da esperança dos desvalidos.

Os erês de Cachoeira e São Félix cresceram conhecendo saveristas, marujos e marinheiros 

que atracavam em seus saveiros, barcos e vapores no cais do porto de Cachoeira e São Félix 

trazendo novidades e notícias da capital e do mundo. Esse erês cresceram brincando com os 

compassos, esquadros, triângulos, estrelas, sol e lua dos maçons nas portas das maçonarias 

cachoeiranas.   

Os erês de Cachoeira e São Félix cresceram buscando sua ventura e fortuna no jogo de búzios 

das mães-de-santo nos terreiros, nas cartas das cartomantes, na leitura de mãos das ciganas, e 

no confessionário dos padres. 

Os erês de Cachoeira e São Félix cresceram regidos pelo tempo espiralado do  pião-okoto, 

imerso  na  mundaneidade  do  mundo  de  hibridações  e  combinações  de  culturas  distintas, 

vivendo uma vida itinerante de moradas, trabalhos e famílias. 

Erês  cujas  brincadeiras  levam  a  ventura  aos  homens,  aos  mortais,  ao  povo-de-santo  de 

Cachoeira  e  São  Félix  edificando  através  das  brincadeiras  de  roda  as  arquiteturas  da 

imanência, da existência, da vida: as Arquiteturas da Ventura.
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GLOSSÁRIO.

Abalá – Chapéu de Egum que pode ser quadrado e circular de onde saem várias tiras de pano. 

Abá– pessoa idosa, velho, ancião, o mais velho.

Abadá – Amplo e longo blusão usado pelos homens africanos.

Abará – Bolinho de feijão fradinho, envolto em folha de bananeira.

Abébé – Leque da divindade.

Aboulá – nome de um Egum, ancestral ilustre.

Abô – Carneiro. 

Acaçá – Bolo de arroz, moído e cozido servido em folhas verdes de bananeira.

Acarajé – Comida sagrada dos Orixás, trata-se de uma massa de feijão-fradinho.

Acu – Cerimônia inicial de coletivização de um ancestral. 

Adê – Coroa das divindades femininas. 

Adié – Galinha. 

Agô – Licença.

Agogô – Instrumento musical feito de ferro.

Aiê – O mundo terrestre.

Aja – Capainha, sino.

Aku – Obrigação funerária.

Alá – Espécie de pano branco.

Alabá – Nome do sacerdote chefe de um terreiro de culto aos Egum.

Alabá Babá Mariô – Título honorífico do sacerdote chefe do terreiro de Egum.

Alabê – Tocador de atabaque.

Alafim – Nome do rei de Oió na Nigéria.

Alapini – Título do sumo sacerdote do culto aos ancestrais, é o sacerdote supremo de todos os 

terreiros de Egum.

Alaxé – Cozinheira. 

Alé – Noite.

Amuixã – Primeiro estágio da iniciação.

Ale – Noite.

Ará – Corpo. 

Assento – Receptáculo do axé da divindade.
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Atabaque – Instrumeto ritual de percussão.

Atori – Pequena vara usada no culto de Oxalá.

Atoque – Ojé responsável por um Egum. 

Axé – Energia, poder, força da natureza.

Axêxê – Cerimônia fúnebre do candomblé. 

Axogum – Ogã encarregado do sacrifício ritual. 

Babá – Pai, refere-se ao ancestral.

Babá Egum – Nome ritual de Egum.

Babá Iaô – Babá cabloco, nome de um Egum cultuado no Omo Ilê Aboulá.

Babalaô – Sacerdote do culto de Ifá.

Babalorixá – Pai-de-santo.

Banté – Tira de pano da roupa de Egum onde ele guarda o seu axé.

Barracão – Local onde são realizadas as cerimônias públicas. 

Cabloco – Entidade indígena cultuada no Brasil. 

Candomblé de Egum – Terreiro onde se cultuam os espíritos dos ancestrais.

Candomblé de Orixá – Terreiro onde se cultuam os Orixás nagôs. 

Despechar o santo – Ritual de mandar o santo embora.  

Ebé – Sociedade, a comunidade terreiro.

Ebo – Sacrifício ou oferenda.

Egum – Espírito ancestral.

Egungum – O mesmo que Egum.

Egum Abá – Ancestrais antigos, africanos, líderes e fundadores do povo nagô.

Exu –  Divindade  zelador  dos  caminhos,  das  oferendas,  das  mensagens,  o  Orixás  das 

encruzilhadas.

Filha-de-santo – Iniciada no candomblé.

Filho-do-terreiro – Membro iniciado da comunidade terreiro.

Fundamento – Conjunto de elementos secretos da organização de um candomblé. 

Iansã – Divindade patrona dos ventos, relâmpagos, e senhora do mundo dos mortos.

Iá-Ebé – Título feminino de grande significação dos terreiros de Egum.

Ialorixá – Principal líder sacerdotal do culto aos Orixás. 

Ibalé – Casa de culto aos Egum.

Ibó – Espaço onde se cultuam os mortos ilustres do terreiro.
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Iemanjá – Divindade patrona das águas do mar.

Ifá – Deus da advinhação. 

Ikú – Morte.

Ilê – Casa.

Ilê Auô – Casa do segredo.

Ilé – Terra.

Iá – Mãe.

Iabase – Cozinheira.

Ialaxé  – Mãe do axé do terreiro.

Ialode – Um alto título, lider entre as mulheres.

Ialorixá – Mãe do orixá, zeladora do culto.

Iaô – Nome dos iniciados antes de sete anos de iniciação despertar.

Iluaiê – África Mitica. 

Iniciado – Pessoa que passou por rituais de iniciação que a integram ao corpo e hierarquia das 

irmandades das comunidades da religião tradicional africana. 

Inquices – Santos do candomblé de Angola. 

Iorubá – Nome moderno da nação nagô. 

Ixã - vara ritual de culto aos Egun utilizados pelos seus sacerdotes.

Jeje – Povo Fon do Benim.

Jeje-nagô – Nação do culto tradicional afro-brasileiro.

Jogo de Búzios – Prática divinatória.  

Kékeré – Pequeno.

Lessém – Parte interna de um terreiro de Egum a que tem acesso somente Ojés. 

Mãe-de-santo – O mesmo que a Ialorixá. 

Mariô – Tala do olho do dendezeiro desfiada utilizadas nas aberturas, portas e janelas.

Matança – Nome pelo qual é conhecido o ato de sacrificar animais vivos.

Nagô – Refere-se ao povo do antigo império africano cuja a capital política era Oió.

Nagô-Vodum – Nação oriunda do Recôncavo Baiano.

Nanã – Divindade mãe de Omolu, Oxcumaré, e Exu.

Obrigação – Realização de preceitos e cerimônias litúrgicas da religião afro-brasielira. 

Odu – Caminho, destino. 

Ogã – Título honorífico de protetor do candomblé podendo ter funções rituais específicas. 
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Ogum – Filho de Oxalá com Iemanjá, deus da guerra. 

Odudua – Divindade criadora da terra.

Ojé – Sacerdote do culto de Egum.

Ojé Abá – Velho sacerdote do culto aos Egum.

Olocotum – Nome de Egum Abá, o nome do ancestral mais velho, cabeça do culto de Egum.

Olocum – Orixá patrono do Oceano. 

Ojúbo – Lugar de adoração de Egum dentro do Lessém.

Olorum –  Entidade  suprema,  força  maior,  que  está  acima  de  todos  os  orixá,  todas  as 

divindades.

Omi – Água.

Omo – Filho, criança.

Omo bibi – Pessoa bem nascida. 

Omo ilê – Filho da acsa, membro de um terreiro. 

Omo Ilê Aboulá – Terreiro de Egum localizado no alto da Bela Vista, em Ponta de Areia, em 

Itaparica, que tem como patrono o Babá Aboulá. 

Onilê – Divindade dona da terra.

Opó – Pilastra, cetro, cajado.

Ori – Cabeça.

Orixás – Divindades que governam as forças da natureza.

Oriki – Nome atributivo em forma de frase ou poema.

Ossaim – Divindade patrono das ervas.

Ossé – Preceitos semanais feitos aos Orixás e aos Egum. 

Ossi – Lado esquerdo.

Otum– Lado direito.

Oxalá– O mais velho de todas as divindades, o mais respeitado.

Oxossi – Divindade patrono da caça e da floresta.

Oxum – Divindade das águas doces, dos rios.

Oió – Nome da cidade onde Xangô é cultuado na Nigéria.

Padê – Cerimônia propriciatória de encontro da comunidade religiosa afro-brasileira sob a 

proteção de Exu.

Pai-de-santo – Lider sacerdotal, o mesmo que Babalorixá. 

Peji – Altar.
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Quartinha – Pequeño Vasilhame de Barro. 

Quarto de santo – Local onde se encontram as representações simbólicas dos Orixás.

Roda dos santos – Dança coletiva dos Orixás.

Santo – O mesmo que Orixás.  

Terreiro – Todo espaço da comunidade religiosa afro-brasileira, o mesmo que casa do axé. 

Xangô – Divindade relacionado com o fogo, o raio, o trovão.

Xirê – Festa, brincadeira. 
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