
1

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
FACULDADE DE COMUNICAÇÃO

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CULTURA E SOCIEDADE

VALÉRIA AMIM

ÁGUAS DE ANGOLA EM ILHÉUS: UM ESTUDO SOBRE 
CONSTRUÇÕES IDENTITÁRIAS NO CANDOMBLÉ DO SUL DA BAHIA.

Salvador

2009



2

VALÉRIA AMIM

ÁGUAS DE ANGOLA EM ILHÉUS: UM ESTUDO SOBRE 
CONSTRUÇÕES IDENTITÁRIAS NO CANDOMBLÉ DO SUL DA BAHIA.

Tese  apresentada  ao  Programa  Multidisciplinar  de 
Pós-graduação  em  Cultura  e  Sociedade,  da 
Faculdade  de  Comunicação,  Universidade  Federal 
da Bahia, como requisito para obtenção do título de 
Doutora em Cultura e Sociedade.

Orientador: Prof. Dr. Milton Moura

Salvador

2009



3

A516            Amim, Valéria.    
                       Águas de angola em Ilhéus: um estudo sobre constru-
                     truções  identitárias no candomblé do sul da Bahia / 
                     Valéria Amim. – Salvador : UFBA/FACOM, 2009. 
                       303 f. : Il. ; anexos.     
                        
                       Orientador: Milton Moura. 
                       Tese (Doutorado) – Universidade Federal da Bahia.  
                    Faculdade de Comunicação, 2009.             
                       Inclui bibliografias e apêndices.   
                                                    

1. Candomblé – Ilhéus (BA). 2. Candomblé – Angola.   
                    3. Identidade cultural – Etnias – Ilhéus (BA). I. Título. 
                                                      
                                                                CDD 305.8                             



4

VALÉRIA AMIM1

ÁGUAS DE ANGOLA EM ILHÉUS: UM ESTUDO SOBRE 
CONSTRUÇÕES IDENTITÁRIAS NO CANDOMBLÉ DO SUL DA BAHIA.

Tese  apresentada  ao  Programa  Multidisciplinar  de  Pós-graduação  em  Cultura  e 
Sociedade, da Faculdade de Comunicação, Universidade Federal da Bahia, como 
requisito para obtenção do título de Doutora em...

Aprovada em 21 de dezembro 2009

Banca Examinadora

Milton Moura – Orientador ___________________________________
Doutor em Comunicação e Cultura Contemporânea pela Universidade Federal da 
Bahia.
Universidade Federal da Bahia

Prof. Raphael Vieira Filho ___________________________________
Doutor em História, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Universidade do Estado da Bahia- UNEB

Profa. Edilece Souza Couto______________________________
Doutora em História pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho
Universidade Federal da Bahia- UFBA

Prof. Renato da Silveira _________________________________
Doutor em Antropologia pela Escola de Auto Estudos em Ciências Sociais de Paris
Universidade Federal da Bahia-UFBA

Itamar Pereira de Aguiar_______________________________________
Doutor em Antropologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia

1

1

 Bolsista do Programa Fapesb.



5

AMIM,  Valéria.  Águas  de  angola  em  Ilhéus:  um  estudo  sobre  construções 
identitárias  no  candomblé  do  sul  da  Bahia.  292  f. 2009.  Tese  (Doutorado). 
Faculdade de Comunicação, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2009. 

RESUMO

Estudam-se  as  configurações  identitárias  no  Candomblé  do  sul  da  Bahia, 
especificamente o Candomblé angola em Ilhéus. A abordagem está centrada nas 
narrativas de origens de sete terreiros da nação angola e um de ijexá, focando os 
elementos  portadores  de  referências  para  as  suas  construções  identitárias.  Vale 
ressaltar,  ainda, que outros enfoques teóricos foram utilizados na interpretação e 
análise desse estudo, que será nesse caso, necessariamente interdisciplinar. Para 
tanto, utiliza-se da tradição histórica dos estudos etnológicos e etnográficos sobre os 
candomblés  da  Bahia,  recorrendo-se  às  análises  comparativas  e  etno-históricas. 
Além disso, são comparados levantamentos realizados anteriormente em Salvador e 
Ilhéus, com o mapeamento de terreiros feito em 2008, no decorrer deste trabalho, 
indispensáveis à compreensão dos fatos descritos sobre o campo afro-religioso de 
Ilhéus,  em sua  inteireza  interpretativa.  O  trabalho  de  campo  junto  aos  terreiros 
forneceu, através das entrevistas e da observação participante, aspectos referentes 
às características do Candomblé angola de maneira geral e, ainda revelou aqueles 
relacionados  à  sua  territorialização  e  às  especificidades  locais.  Finalmente, 
procurou-se chegar a uma compreensão maior do fenômeno estudado através da 
construção sócio-histórica do termo Candomblé, à luz da discussão contemporânea 
sobre a construção da identidade. A imagem foi outro recorte que se fez presente, 
uma  vez  que  os  terreiros  produzem  uma  narrativa  visual  singular,  a  partir  da 
produção  e  conservação  de  um banco de  imagens,  pelo  menos para  a  maioria 
deles, além de circular entre seus adeptos.

Palavras-chave: Candomblé. Nações de Candomblé. Candomblé angola. Ilhéus e 
Identidade.
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AMIN, Valéria. Waters of Angola in Ilhéus: a study of identity constructions in South 
Candomblé  of  Bahia.  Thesis  (Ph.D).  Faculdade  de  Comunicação,  Universidade 
Federal da Bahia, Salvador, 2009. 

ABSTRACT

This work subject is  the identity in southern Bahia,  specifically in the Candomblé 
Angola  in  Ilhéus.  The approach is  centered in  the  narratives  of  origins  of  seven 
temples, "terreiros", from "Angola" type, and one of IIexá, focusing the elements and 
references for their identity constructions. Other theoretical tools were used in the 
interpretation and analysis in an interdisciplinary approach. In this sense we bring 
concepts from historical, ethnological and ethnographic studies of the Candomblé in 
Bahia. We also integrate previous investigations on the “terreiros” in Salvador and 
Ilhéus. The field work includes interviews and participant observation to locate and 
recognize general and local features of the Candomblé. Our intention is to extend the 
knowledge  about  our  subject  trough  a  socio-historical  understanding  and  the 
contemporary discussion about identity construction. The visual features are relevant 
in  this  work,  in  this  sense we form an image catalogue from the  singular  visual 
narrative of each “terreiro” present in this work.

Key-words:  Candomblé.  Candomblé Groups.  Candomblé  Angola.  Ilhéus  and 
Identity.
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AMIN,  Valéria. Les  eaux  de  l'Angola  à  Ilhéus:  une  étude  des  constructions 
identitaires dans le candomblé dans le sud de Bahia.  Thesis (Ph.D). Faculdade de 
Comunicação, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2009. 

RESUME

On étudie les configurations identitaires dans le candomblé du sud de Bahia, plus 
précisément le Candomblé angola à Ilhéus. La recherche est centrée sur les récits d’ 
origines de sept « terreiros » de la nation angola et ijexá, en se concentrant sur les 
éléments qui portent des références sur leurs constructions identitaires. Il est à noter 
aussi que d'autres approches théoriques ont été utilisés dans l'interprétation et dans 
l'analyse de cette étude, qui sera alors nécessairement interdisciplinaire. À cette fin, 
nous utilisons la tradition historique des études ethnologiques et ethnographiques sur 
le candomblé de Bahia, le recours à l'analyse comparative et ethno-historiques. En 
outre, les enquêtes sont comparées à ceux réalisées d’abord à Salvador et à Ilhéus, 
avec  la  cartographie  de  « terreiros »  faits  en  2008,  le  long  de  ce  travail, 
indispensables pour comprendre les événements décrits sur le champ afro-religieux 
de  Ilhéus,  dans  son  interprétation  intégrale.  Le  travail  du  terrain   avec  les 
« terreiros »  a  permis,  d’après  des  enquêtes  et  de  l'observation  participante, 
souligner quelques caractéristiques du Candomblé angola en général et a également 
révélé celles liées à son organisation territoriale et aux spécificités locales. Enfin, on 
a essayé d’arriver  à  une meilleure compréhension du phénomène étudié  par  les 
spécificités socio-historique du Candomblé, à la lumière du débat contemporain sur 
la construction de l'identité. L'image a été une autre visée qui se fait présente, vu que 
les « terreiros » produisent un récit visuel unique, à partir de la production et de la 
maintenance d'une base de données d'images, au moins pour la plupart d'entre eux, 
en outre circuler parmi ses adhérents.

Mots-clé: Candomblé. Nations de Candomblé. Candomblé angola. Ilhéus et identité. 
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APRESENTAÇÃO   

Na abordagem das configurações e reconfigurações identitárias do campo 
religioso2 afro-brasileiro em Ilhéus, objeto central de investigação deste 
trabalho, tendo em vista as discussões recorrentes entre os diversos autores, 
busco analisar aspectos que se apresentaram como relevantes no contexto 
ilheense e que serviram para referendar a hipótese central em relação ao campo 
religioso e sua heterogeneidade. Creio reunir elementos para afirmar que o 
processo de formação dessa heterogeneidade não apenas expressa, como 
também engendra e organiza as configurações e reconfigurações resultantes dos 
intercâmbios culturais e dos processos de hibridação, próprios da relação de 
contato entre diferentes grupos culturais. 
Nesta tarefa, considero os aspectos sócio-históricos próprios do contexto 
específico da formação de Ilhéus, além daqueles outros aspectos mais 
englobantes que correspondem ao campo afro-brasileiro e sua dinâmica. Nesse 
sentido, destaco as rupturas e os movimentos de revitalização que ocorreram 
nesse campo, como o movimento que alcança a nação angola-congo e suas 
estratégias de legitimação, reforço e unificação, bem como o que este movimento 
acarretou tanto no campo propriamente religioso, quanto em outras esferas da 
vida social, a exemplo da academia. Ademais, interessou-me verificar como essa 
revitalização se dá em Ilhéus. Esta cidade, desde o início, foi território do 
Candomblé angola e/ou angola-congo, sendo que essa nação ainda hoje mantém tal 
hegemonia. Isso não quer dizer que não se perceba nitidamente a presença de 
elementos marcantes da cosmogonia nagô e sua influência nos terreiros e na 

2

2

 Remete-se aqui ao conceito de campo religioso, desenvolvida por Pierre Bourdieu 
(1992). A partir deste recurso teórico-metodológico, podemos tratar o conjunto das 
modalidades  de  culto  que  pertencem  a  um  mesmo  universo  religioso  dito  afro-
brasileiro. Entendendo que este se constrói em relação a outros universos religiosos, 
tais como o catolicismo e o pentecostalismo, de acordo com vínculos de inclusão ou 
exclusão. Esta noção será mais bem desenvolvida no corpo do trabalho.
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cultura local, o que, em certa medida, aponta para outras estratégias e 
especificidades de ambas as tradições.
As “águas de angola” referem-se principalmente ao significado atribuído pelos 
adeptos do Candomblé ao se organizarem em filiações e agrupamentos 
denominados terreiros. E isso se dá principalmente através de pertenças. E é 
justamente à pertença que aqui denominamos de “águas de angola”.  Tal termo, 
“’águas”, é de largo uso entre os adeptos de terreiros e é empregado também 
para expressar domínios, ascendências africanas, ramos ou divisões do 
Candomblé no Brasil. Além disso, seu uso também expressa o próprio sentido que 
o elemento água possui nos terreiros e em seus rituais.
A reflexão quanto à identidade do Candomblé angola em Ilhéus considera os 
enfoques etno-históricos na interpretação e análise do processo vivenciado por 
essa “nação”3, desde o início da colonização/escravidão, compreendendo os 
valores culturais trazidos pelos diferentes grupos africanos até sua reelaboração 
e reinterpretação no novo contexto. As estratégias utilizadas como forma de 
acomodação, integração e resistência remetem a questões como sua mobilidade, 
organização social, estrutura, negociações e forja. 
Ao objetivar compreender a dinâmica do campo afro-religioso, tinha como 
premissa inicial sua formação enquanto um continuum religioso. O trabalho de 
campo, todavia, revelou uma outra premissa, delineada a partir das interfaces 
entre a nação angola e as outras nações de origem africana presentes no 
candomblé de Ilhéus, enquanto resposta híbrida, no campo da cultura afro-
brasileira, aos desafios da contemporaneidade.

Ao longo da tese, no enfoque de seu objeto central – os processos identitários 

do candomblé angola em Ilhéus –, torna-se necessário abordar assuntos e conceitos 

correlatos ao tema nuclear, nem sempre tão detidamente, aos quais expressamente 

me refiro, apontando a necessidade de pesquisas mais sistematizadas sobre esses 

temas.

Em relação à grafia das palavras de origem africana, opto por adotar formas 

portuguesas para palavras africanas já assimiladas ao português do Brasil, exceto 

nas citações, em que respeitei a grafia do autor.

No que diz respeito às entrevistas realizadas com os líderes dos terreiros optei 

por relacioná-las no Apêndice I situando o entrevistado e data das mesmas.

3

3

 Compreende-se  a  divisão  que  ocorreu  nos  cultos  afro-religiosos,  a  partir  das 
categorias  étnicas  dos  negros  africanos  que  se  encontravam  na  Bahia,  após  a 
chegada dos iorubás.
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A tese encontra-se dividida em cinco capítulos:

O capítulo I, O tema e o método, introduz o tema das religiões afro-brasileiras, 

a  partir  dos  contextos  macro  e  microanalítico  do  universo  afro-religioso.  Inicia  a 

apresentação do tema através de um histórico da pesquisa em questão, abordando 

a  relação  entre  o  tema da  pesquisa  e  sua  autora,  bem como a  relação  dessa 

pesquisa com outras, especialmente enquanto referências para o mapeamento dos 

terreiros  realizado  em  2008.  O  mapeamento  não  estava  inicialmente  previsto; 

todavia,  foi  se mostrando necessário uma vez que me propus à investigação da 

identidade angola em Ilhéus e suas configurações. Embora já tivesse selecionado, a 

priori, quatro terreiros dessa nação para o desenvolvimento da pesquisa, o início do 

trabalho  de  campo  introduziu  outras  necessidades,  e  o  conhecimento  do 

macrocontexto religioso, foi uma delas. Também são abordadas algumas questões 

teórico-metodológicas  no  âmbito  propriamente  conceitual.  A primeira  refere-se  à 

construção sócio-histórica  do  termo Candomblé,  para,  em seguida,  apresentar  a 

discussão contemporânea sobre as identidades, especialmente sua circularidade e 

suas implicações na formação de um habitus religioso. Neste fazer, relacionam-se 

algumas  referências  que  orientaram  o  campo  afro-religioso,  a  exemplo  das 

identidades étnicas na divisão das nações de Candomblé. A identidade de nação, 

quando relacionada ao universo empírico, se expressa de formas variadas, o que 

levou  à  reflexão  quanto  à  origem  da  identidade  angola,  do  sentimento  de 

pertencimento  a  essa  nação,  tão  recorrente  em  Ilhéus.  Estariam  a  origem  e  o 

sentimento  de  pertencimento  relacionados  a  uma  identidade  étnica  ou  a 

circunstâncias histórico-geográficas? 

O capítulo II, O campo religioso afro-baiano, desenvolve uma retrospectiva do 

campo e sua dinâmica, valendo-se dos aspectos históricos e políticos (vetores de 

transformação) responsáveis, em períodos distintos, pelas rupturas, convergências e 

mudanças  nesse  campo.  Apresenta  diferenças  entre  os  contextos  de  Ilhéus, 

Salvador e Recôncavo, baseadas na proeminência da nação angola nessa primeira 

cidade. Realiza, ainda, um recorte histórico sobre os candomblés bantos, tomando 

por  base  a  oralidade  e  as  pesquisas  etnográficas  anteriores  sobre  os  primeiros 

terreiros  angolas  de  Salvador,  significativas  ações  na  construção  das  raízes  do 

angola ou angola-congo, no final do século XIX, conforme Edson Carneiro (1991). 

Nesses recortes, evidenciam-se alguns aspectos sobre as origens do Candomblé 
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banto em Salvador  que migraram ou foram ressignificados no contexto ilheense, 

além de evidenciar a existência de linhagens familiares segmentares entre terreiros 

de  Ilhéus  e  Salvador.  Além  disso,  aborda  a  dinâmica  do  Candomblé  angola, 

destacando  segmentos  distintos  no  interior  de  seu  campo,  formado  por 

pesquisadores  e  líderes  dos  terreiros,  mais  especificamente,  o  movimento  de 

revitalização do angola. 

O  capítulo  III,  O  candomblé  e  a  cidade  de  Ilhéus,  busca  contextualizar  a 

dinâmica do Candomblé na cidade, inserindo a análise de padrões de etnicidade e 

ancestralidade num contexto de escravidão.  Utiliza alguns recortes apresentados 

pela historiografia regional, ao tratar de sua territorialização e de sua ocupação e 

reconhece a necessidade de revisão do discurso oficial, que nega a presença do 

negro escravo na lavoura de cacau. Apresenta a nação angola na cidade a partir das 

narrativas de origem, envolvendo oito terreiros de duas nações, angola e ijexá. Ao 

abordar as narrativas, retomam-se questões metodológicas referentes  às histórias 

de vida e suas associações com outras fontes orais, documentais e, finalmente, tais 

abordagens  são  elaboradas  a  partir,  principalmente,  da  observação  participante. 

Apresenta, ainda, árvores genealógicas, para as quais foi considerada a linhagem 

da família biológica na descrição da descendência dos terreiros. Assim, apresentam 

narrativas,  buscando  relacioná-las  ao  contexto  da  cidade  em  cada  período.  A 

narrativa  inicial  é  da  mameto  de  inquice  Ilza  Rodrigues,  conhecida  por  mameto 

Mukalê, atual zeladora do Terreiro Matamba Tombenci Neto. Em seguida, a segunda 

narrativa, em certa medida, confirma a primeira e introduz a nação ijexá, exposta 

pelo professor Ruy do Carmo Póvoas, Ajalá Deré. Apresenta ainda outros terreiros 

da época, usando a cronologia implícita nas próprias narrativas como referencial 

temporal na introdução de outras linhagens do Candomblé angola: D. Raquel, D. 

Percília,  Pai  Pedro,  Mãezinha,  D.  Laura,  Mãe  Neguinha.  Tais  narrativas, 

relacionadas  ao  macrocontexto  do  Candomblé  na  cidade,  estão  presentes  na 

memória dos grupos, reafirmando suas tradições religiosas em Ilhéus.

O capítulo IV, O macrocontexto afro-religioso: o mapeamento 2008 descreve o 

universo  dos terreiros  cadastrados,  buscando  localizá-los  na  cidade,  destacando 

suas áreas de maior concentração. Realiza uma descrição do bairro Teotônio Vilela, 

zona  oeste  de  Ilhéus,  demonstrando  as  características  semelhantes  aos  demais 

bairros populares da cidade, onde se encontra localizada a maioria dos terreiros de 
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Candomblé. Apresenta a média do tempo de existência dos terreiros e a evolução do 

Candomblé na cidade, destacando ainda a década de sua maior estabilidade com a 

emergência  de  novos líderes no culto,  cujos terreiros ainda permanecem ativos. 

Confirma a hegemonia do Candomblé angola e destaca a Umbanda por congregar 

um grande número de casas abertas no município. Retoma a questão da identidade 

na descrição dos aspectos constitutivos do povo-de-santo, dos terreiros. Além disso, 

aponta o trânsito religioso existente entre as demais religiões e situa a descendência 

dos  terreiros  da  cidade.  Realiza  algumas  observações  referentes  à  questão  de 

gênero.

Ainda referindo-se ao campo religioso, aborda alguns aspectos da cosmologia 

banto, descrevendo elementos de sua cosmogonia antes mesmo de apresentar as 

divindades  cultuadas  no  Candomblé  angola  de  Ilhéus.  Realiza  um  estudo 

comparativo  entre  os  inquices  cultuados  em  Ilhéus  e  Salvador,  apresentando  a 

analogia entre orixás, voduns e inquices. Destaca as divindades mais cultuadas em 

Ilhéus, sobretudo aquelas responsáveis por fornecer referenciais que identificam o 

Candomblé angola em Ilhéus, incluindo a presença marcante do Caboclo.

Assinala a questão do registro imagético dentro dos terreiros, introduzindo a 

percepção do povo de santo quanto ao sentido de público e privado no culto. 

O capítulo  V,  A imagem no Candomblé e sua escritura  visual,  propõe uma 

narrativa  visual  através  dos  acervos  fotográficos  existentes  nos  terreiros, 

identificando em cada acervo a formação de uma narrativa visual singular, expressa 

a partir da seleção do que é posto em evidência pelo grupo, remontando às origens 

históricas ou mitológicas do terreiro. Apresenta uma reflexão sobre a fotografia e seu 

caráter  remissivo,  uma vez  que  esta  atua  como uma memória  visual  do  grupo, 

portadora de signos culturais.  Em seguida, faz-se referência à origem do acervo 

utilizado  na  construção  de  uma  narrativa  visual  sobre  o  Candomblé  angola  em 

Ilhéus,  combinando  elementos  que  retomam  as  próprias  narrativas  de  origem, 

expostas no capítulo III. 

As considerações finais retomam alguns pontos centrais já desenvolvidos ao 

longo dos diversos capítulos,  buscando uma análise integradora da configuração 

identitária do Candomblé angola em Ilhéus, a partir dos estudos realizados sobre os 

aspectos sócio-históricos, bem como sobre aqueles outros, próprios da mitologia do 



15

Candomblé.  Realiza  uma comparação  entre  os  contextos  de  Ilhéus,  Salvador  e 

Recôncavo  na interpretação dos  contornos  identitários,  referentes  ao  candomblé 

angola em Ilhéus. Situa os processos de hibridação étnico-religiosos na formação do 

Candomblé de maneira geral, para, em seguida, apresentar o que identifica a nação 

angola  na  cidade,  relacionando  os  aspectos  históricos  aos  mitológicos,  na 

interpretação do campo afro-religioso ilheense. 
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1. O TEMA E O MÉTODO

Os  estudos  produzidos  sobre  as  religiões  afro-brasileiras  nos  últimos  anos 

assinalam pontos relevantes da dinâmica que perpassa o universo afro-religioso e 

que cabe destacar  no  início  desta  discussão.  Identifica-se  hoje,  neste  campo,  a 

ocorrência  de  vários  processos  de  adaptações,  de  transformações,  de 

reconfigurações  que  expressam,  em parte,  uma ruptura  com as  representações 

predominantes no meio acadêmico, que até então tomavam tal  campo como um 

continuum religioso. 

No âmbito que poderíamos chamar de macroanalítico, percebe-se o desgaste 

acelerado de certezas associadas aos primeiros estudos sobre as religiões afro-

brasileiras, os quais, utilizados durante um longo período como referência, forjaram 

a  construção  de  uma cosmovisão  “primordial  de  Candomblé”.  Por  outro  lado,  é 

notável a agudeza e a pertinência das críticas elaboradas por uma nova geração de 

pesquisadores que, por sua vez, se propuseram não somente a evidenciar o caráter 

de ideologia dominante presente nos estudos etnológicos anteriores, como também, 

de forma geral, desnudaram diversas produções intelectuais acerca do Candomblé e 

das manifestações culturais de matriz africana na Bahia.

 Os  estudos  sobre  o  Candomblé  que  podemos chamar  de  microanalíticos, 

durante um longo período, isolaram os religiosos no interior de seus terreiros, não 

considerando, assim, as formas pelas quais estes se situavam em outros campos e 

se relacionavam com domínios diferenciados da vida social

A análise apresentada por esses estudos priorizou um saber operado “para 

dentro”, restringindo, a princípio, as categorias religiosas à eficácia pretendida dos 

rituais  numa relação  direta  com os  seus  fundamentos  cosmológicos.  Em outras 

palavras, os estudos centrados nos terreiros buscavam primeiramente evidenciar o 

significado verdadeiro e profundo do culto:  o Candomblé com seus ritos e mitos 

fundadores,  responsáveis  por  uma  construção  etno-histórica  cujo  registro  se 

encontrava na memória e oralidade de seus sacerdotes. Dessa forma, utilizaram 

como referência as lideranças dos terreiros capazes de fornecer o sentido tomado 
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como verdadeiro e oculto da iniciação e demais rituais. O Candomblé era estudado a 

partir dos elementos considerados como os seus próprios fundamentos, suas raízes 

ancestrais  e  suas  tradições.  Isso  não  significa  dizer  que  estes  enfoques  não 

tivessem dado  sua  contribuição  para  uma  construção  primordial  de  Candomblé, 

foram exatamente as raízes ancestrais e as tradições que mais se aproximavam da 

experiência africana, aspectos fundamentais dessa construção. 

Temos, portanto, enfoques distintos em um mesmo campo de estudo, chamado 

comumente de afro-brasileiro, o que em certa medida nos permitiu optar por uma 

análise que considere a relação entre ambos os níveis no estudo do Candomblé, 

tomando  como  elemento  da  maior  relevância  o  contexto  e  os  circuitos  sociais 

diferenciados,  evidenciando  movimentos  e  elos  de  atores  e  eventos  não 

necessariamente  religiosos,  todavia,  viabilizadores  dos sentidos  que  este  campo 

adquire e da capacidade que possui de se fazer presente e visível no contexto social 

mais amplo em que se encontra inserido. Isto é, a circularidade das apropriações 

sucessivas  de  heranças  e  elementos  emblemáticos  da  africanidade,  suas 

“tradições”,  cujos  elementos  –  transformados,  retrabalhados e  ressignificados na 

esfera pública – retornam aos terreiros modificando, concomitantemente, a relação 

desse contexto mais amplo com os cultos e os próprios religiosos e as suas casas. É 

a partir deste ponto de vista que introduzo esta reflexão acerca das configurações 

identitárias  (como diriam Deleuze e  Gautarri,  subjetivas)  no  campo das religiões 

afro-brasileiras no sul da Bahia – especificamente, o Candomblé angola em Ilhéus.

Aos efeitos de oferecer alguns elementos no sentido de compreender a relação 

entre essa pesquisa e sua autora, faz-se necessário um breve resgate de alguns 

itens da trajetória correspondente a aproximação entre a pesquisadora e seu objeto.

1.1 HISTÓRICO DA PESQUISA

Meu interesse pelo estudo do Candomblé angola, bem como a forma pela qual 

me aproximei dos terreiros de Candomblé, remonta ao tempo em que desenvolvia 

um trabalho com os meninos em situação de risco na cidade de Ilhéus, período em 

que cursava o Mestrado. Foi convivendo com os meninos de rua desta cidade que 
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pela primeira vez ouvi  falar  de “caruru de Cosme”,  como eles diziam. Foi  assim 

também que conheci a maior parte dos bairros onde os terreiros se encontram. As 

festas dos terreiros estavam sempre presentes nos relatos dos meninos. Eles eram 

os melhores informantes  sobre o que acontecia,  aconteceu ou iria  acontecer  na 

cidade. Observavam atentamente o movimento de redes de sociabilidade, do qual 

participavam  das  mais  variadas  maneiras.  As  festas  nos  terreiros,  por  exemplo, 

tinham várias funções para esse grupo, pois a participação se referia a um momento 

específico de inclusão em que era possível entrar em contato com os orixás, pedir 

sua proteção e, acima de tudo, comer.

 Concluído o Mestrado, passei a professora da Universidade Estadual de Santa 

Cruz  -  UESC,  coordenando  o  “Arte  e  Vida  Salobrinho”  –  projeto  de  extensão 

viabilizado  pela  parceria  UESC/MEC,  durante  quatro  anos.  Esse  projeto  atendia 

cerca de 200 meninos e meninas em situação de risco do bairro do Salobrinho, 

situado  no  entorno  da  Universidade.  Foi  um  período  fecundo  para  que  eu 

conhecesse e participasse ativamente das atividades educativas e culturais que se 

desenvolviam  em  um  terreiro  de  Candomblé.  Isso  se  deu  por  dois  motivos:  o 

primeiro,  advindo da própria cultura afro-brasileira, através das oficinas de dança 

afro e capoeira que integravam o projeto; o segundo, a partir  do convívio com a 

professora de dança afro, menina G’leu (nome artístico), também responsável pela 

oficina de dança do grupo de Preservação da Cultura Afro – Dilazenze e do Projeto 

Batuquerê, envolvendo atividades junto ao terreiro Matamba Tombenci Neto, de raiz 

angola-congo.  Primeiramente,  fui  convidada  para  ajudá-los  na  confecção  dos 

adereços  do  bloco  que  se  apresentava  no  carnaval.  Essa  contribuição  foi  se 

tornando mais sistemática e, anualmente, no período que antecedia o carnaval, eu 

participava do grupo de jurados na escolha do tema, da música e do Concurso da 

Beleza Negra. Foi nesta fase que tive a oportunidade de conhecer Mukalê, mameto 

de Inquice Ilza Rodrigues, atual nengua (zeladora) do Tombenci. 

Paralelamente,  integrada  ao  Núcleo  de  Estudos  Afro-Baianos  Regionais  – 

KÀWÉ, da UESC, participei  de algumas atividades ali  desenvolvidas:  a)  na fase 

inicial  do  Projeto  “Memória  de  Terreiros  do  Sul  da  Bahia”,  entre  1998  e  2003, 

realizando-se um primeiro levantamento dos terreiros em Ilhéus e demais regiões do 

sul  Bahia  bem  como  uma  série  de  entrevistas  com  os  babalorixás/tatas  e 

ialorixás/nenguas/mametos  de  inquice;  b)  pesquisa  bibliográfica  sobre  a  infância 
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negra  no  Brasil,  resultando  na  monografia  do  Curso  de  Especialização  em 

Psicologia  Social  da  UESC;  c)  Itans4 de boca-a-ouvido publicação infanto-juvenil 

realizada a partir  dos Itans  contados pelo  Professor  Ruy do Carmo Póvoas aos 

meninos do Arte e Vida, para que esses fizessem as ilustrações; d) a publicação do 

livro Itans dos mais velhos, do mesmo autor, cujas ilustrações foram elaboradas sob 

minha coordenação pelo Núcleo de Estudos do Envelhecimento, da UESC.

No último ano do projeto Arte-Vida, inserida no curso de Comunicação Social, 

passei a me interessar pelas imagens, cores, emblemas e vestimentas usados pelas 

entidades  no  Candomblé.  Ao  encerrar  minhas atividades no  Arte-Vida,  optei  por 

desenvolver um projeto de pesquisa denominado “Angola, inquices e imagens”, com 

o objetivo geral de ampliar o conhecimento sobre os mitos e arquétipos presentes 

nos terreiros de nação angola, através do registro e documentação fotográfica de 

elementos  que  compõem  os  papéis  e  atributos  dos  inquices  e  suas  possíveis 

modificações, na legitimação das práticas rituais, desde a iniciação, até a definição 

de cores,  formas,  e  adereços.  Nesse ínterim, eu me debrucei  de modo especial 

sobre os terreiros da sede do município de Ilhéus, que me pareciam ter sido desde 

seus primórdios território do Candomblé angola. A coleta de dados para o referido 

projeto levou-me a alargar minha visão, e a uma vontade cada vez maior de verificar 

até onde minha hipótese encontrava chão. 

O Projeto se inseria na Linha de Pesquisa “Religiosidade e Poder” do Kàwé5, 

uma vez que buscava também compreender as relações sociais e políticas do negro 

na região sul da Bahia, temática central desse coletivo de pesquisa.

4

4

Segundo Ruy Póvoas (2007), os itans fazem parte do sistema de histórias que integram o 
oráculo nagô; e que por meio destes itans é interpretado o destino e respondida a pergunta do 
consulente. 

5

5

 É claro que o Kàwé, ainda objetiva alargar o mapeamento para os demais rincões que constituem o território 
de abrangência denominado Região Sul da Bahia.
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Colocadas  essas  informações,  passo  a  tematizar  a  escolha  do  Candomblé 

angola e suas configurações e reconfigurações identitárias em Ilhéus, como objeto 

desta pesquisa. Ora, isto se deu por duas razões.

 A primeira é a constatação de que o Candomblé angola é hegemônico em 

Ilhéus, segundo dados obtidos na pesquisa “Memórias de terreiro do sul da Bahia” e 

conversas com pais  e mães-de-santo sobre o assunto.  Isto diferencia as formas 

como  o  Candomblé  se  configura  em  Ilhéus  e  em  Salvador  e  Recôncavo.  Tal 

diferença provoca algumas reflexões sobre  o Candomblé  angola.  Por  que ele  é 

hegemônico em Ilhéus? Que motivos proporcionaram a introdução e preservação do 

culto aos inquices nessa região? E o que é ser angola em Ilhéus? E ainda, em que 

medida a vida social da cidade é permeada por essa religiosidade?

A segunda razão é a própria dificuldade com relação à bibliografia existente 

acerca do Candomblé angola, principalmente para além de Salvador, no caso da 

Bahia.   Essa  nos  aponta  para  uma  discrepância  do  conhecimento  sobre  a 

diversidade  apresentada  entre  as  nações  de  Candomblé,  uma  escassez  de 

produções acadêmicas que pode ser explicada, entre outras razões, pelo reflexo da 

concentração de nações jeje e nagô na cidade de Salvador e no Recôncavo baiano. 

Além disso, é possível observar, em alguns estudos e pesquisas, a construção de 

um  “ideal”  de  culto  assentado  numa  certa  “pureza”  que  seria  um  predicado  de 

determinados  padrões  vinculados  à  tradição  jeje  e  nagô  –  iorubá,  vista  em 

contraposição a uma aparente “fraqueza” mítico-ritual angola - banto. De diversas 

formas,  isto  foi  corroborado  por  boa  parte  dos  pesquisadores  que,  inicialmente, 

estudaram o Candomblé baiano e que de certa maneira, privilegiaram determinada 

tradição em detrimento de outras. Pode-se verificar tal assimetria também de forma 

tácita, quando o banto é citado como “existindo também, como se pode observar...”. 

Todavia,  não  devemos  ignorar  o  quão  importante  foram  esses  escritos  para  o 

conhecimento que se tem atualmente sobre essa religião. A parte as tendências de 

cada um, suas descrições e contextualizações dos ritos e das diversas tradições, 

permitem-se novas interpretações.

Situado entre  os cultos afro-brasileiros,  o  Candomblé,  antes mesmo de ser 

visto sob o aspecto propriamente religioso, foi considerado nuclearmente como local 

de pertencimento, território, fonte e referência de identidade dos africanos e seus 
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descendentes. Uma identidade que inicialmente se construiu transversalizada pelo 

campo étnico para se reconstruir no campo religioso a partir da representação das 

“nações” de Candomblé. Neste sentido, a questão da identidade constituiu-se como 

uma força efetiva de socialização, prestígio e mobilidade social (intragrupal/local e 

extragrupal/global),  uma  vez  que  assegurou,  para  além  dos  mecanismos 

psicológicos e existenciais da crença, a consciência de pertencimento a um sistema 

religioso socialmente reconhecido e dividido em nações. As nações se expressam a 

partir de uma série de elementos que tanto as identifica quanto as diferencia das 

demais.  Temos,  portanto,  colocados  dois  aspectos  que  se  sobrepõem  nessa 

construção identitária.

Se  considerarmos  que  as  comunidades  cujas  identidades  se  expressam  a 

partir de referências tidas como primordiais à sua definição, elas seriam comumente 

de dois tipos: comunidades de vida e de destino, onde seus membros “vivem juntos 

numa  ligação  absoluta”  e  outras  “fundidas  unicamente  por  idéias  ou  por  uma 

variedade de princípios” (KRACAUER apud BAUMAN, 2005, p. 17). O primeiro tipo 

tornou-se inviável para os ex-africanos em virtude do tráfico e pela condição de vida 

escrava. Todavia, é indiscutível a presença de elementos que, a rigor, pertenciam às 

comunidades de vida e destino, nas comunidades de princípios, as quais o negro 

africano criou no Brasil. 

Este traço é particularmente importante uma vez que a discussão sobre as 

identidades vai adquirir relevância, sobretudo, a partir do final do século XX e se 

configurar como tema de grandes polêmicas e controvérsias, com a colocação das 

comunidades no segundo tipo. 

O estudo sobre as identidades e configurações afro- religiosas no Sul da Bahia 

implica além da revisão de velhas e novas construções teórico-metodológicas, tanto 

no campo dos estudos teóricos de religião quanto nos estudos sobre identidades, a 

contextualização  dos  aspectos  do  mundo  sócio-cultural  no  qual  se  insere  esta 

religiosidade, sua relação com o macrocontexto.

Intencionando oferecer uma melhor compreensão da gênese dessa pesquisa, 

convém  situar  sua  relação  com  precedentes  (teóricos  e  de  pesquisa)  utilizados 

comparativamente. Discorrerei, para tanto, sobre os aspectos técnicos, próprios do 

desenvolvimento da pesquisa em campo.
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O material de pesquisa usado neste trabalho resultou, na sua maior parte, de 

levantamentos realizados pelo Núcleo de Estudos Afro-Baianos Regionais – KÁWÉ, 

de entrevistas realizadas com as lideranças religiosas. Trata-se dos pais e mães-de-

santo que nos aportavam além de suas biografias, de seus antecedentes e de seu 

terreiro,  uma  listagem  de  terreiros  dos  quais  conheciam  elementos  históricos. 

Pudemos observar  que  alguns  terreiros  contavam com pequenos  levantamentos 

utilizados em ocasiões de festas. Consideramos também o levantamento realizado 

pela  Associação  Cultural  de  Preservação  do  Patrimônio  da  Diáspora  Africana  – 

YABAS em 2007. A comparação entre esses levantamentos foi elemento facilitador 

para a realização de um censo das religiões afro-brasileiras em Ilhéus em 2008, 

realizado por mim e por Luiz  Gustavo Pereira Pinto6 em parceria com o KÀWÉ, 

gerando o mapeamento atual dos terreiros que será disponibilizado na página do 

KÀWÉ no site da UESC7. Na verdade, como a proposta do KÀWÉ é cobrir toda a 

Região Sul da Bahia, a cidade de Ilhéus constituiu-se o foco inicial.

Considerando  a  importância,  para  a  presente  pesquisa,  do  levantamento 

realizado anteriormente pelo KÀWÉ, devo fazer referência ao critério utilizado neste 

levantamento  realizado  entre  1998  a  2003.   Numa  primeira  fase,  a  partir  de 

dezembro  de  1999,  a  equipe  KÀWÉ,  à  qual  eu  acabara  de  me  integrar,  foi 

desenvolvendo  uma série  de  entrevistas  com pais  e  mães-de-santo  de  Ilhéus  e 

Itabuna. O objetivo era coletar dados através de entrevistas realizadas nos terreiros, 

para suprir matéria necessária à Revista KÀWÉ conforme pode ser constatado nos 

números 1 e 2 daquela revista. Optou-se por um questionário a ser aplicado por dois 

estagiários, para um primeiro levantamento dos dados primários. Cabe mencionar 

que  houve  ajustes  na  ficha  cadastral  durante  o  desenvolvimento  da  pesquisa 

(ANEXO A). O critério utilizado para a seleção dos terreiros considerou a existência 

mínima  de  alguns  postos  (babaloriá/ialorixá,  pai-pequeno,  mãe-pequena, 

6

6

 Bolsista Apoio técnico pela Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado da Bahia – FAPESB 
cujo projeto objetivava documentar a história e memória da tradição angola-congo em Ilhéus 
por  meio  da  recuperação  e  registro  de  dados  referentes  à  procedência,  a  conservação  e 
identificação de documentos fotográficos, resgatados de acervos públicos e comunitários (os 
terreiros).

7

7

 http://www.uesc.br/nucleos/kawe/index.php
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ogans/tatas, equedes/makotas) na hierarquia da casa. Assim, foram identificados 32 

terreiros em Ilhéus (ANEXO B).

Posteriormente,  com  base  no  levantamento,  os  professores  pesquisadores 

visitaram  alguns  terreiros  de  Ilhéus  e  Itabuna,  que  foram  fotografados  (quando 

permitido)  e  os  dirigentes  entrevistados.  Desse  material  resultaram  entrevistas, 

reportagens e artigos, que foram publicados8.

A experiência e as dificuldades vivenciadas pelo KÀWÉ, no período do primeiro 

levantamento,  nos  fizeram  repensar  alguns  aspectos  referentes  à  metodologia 

utilizada, inclusive porque a fase de coleta e mapeamento foi realizada basicamente 

por duas pessoas. 

A realização desse novo mapeamento, identificando as casas de culto e suas 

lideranças, nos fez percorrer praticamente boa parte dos bairros da cidade. Muitas 

vezes, após longas incursões, não encontrávamos as lideranças indicadas para a 

entrevista e retornávamos em outra ocasião. As informações inicialmente disponíveis 

sobre estas pessoas não eram completas, o que nos obrigou a reconstituição de 

relações  a  partir  de  dados  primários.  Neste  sentido,  resolvemos  elaborar  novas 

entrevistas, e no intuito de entrevistar todas as lideranças, nos dividimos. Temos 

entrevistas realizadas por Luiz Gustavo, outras por mim e outras entrevistas que 

realizamos juntos.

Ao  iniciarmos  o  levantamento  em  2008,  optamos  por  considerar  aspectos 

qualitativos e quantitativos na elaboração do questionário e no procedimento das 

entrevistas, construindo um roteiro que priorizasse uma perspectiva analítica para 

além  de  uma  mera  coleta  de  dados.  O  questionário  foi  alterado  logo  após  os 

primeiros contatos com alguns terreiros (APÊNDICE A). Já havíamos selecionado, 

no início da pesquisa, quatro terreiros para uma observação mais sistemática com a 

realização  de  outras  entrevistas:  a)  Terreiro  Matamba  Tombeci  Neto,  b) Terreiro 

Aminaiá, Luando, Xangô e Nanã, c) Terreiro Ilê Axé Dileuí, d) Terreiro Unzó de Inkice 

Oiá Tombecy Bisneto. Ainda assim, consideramos que o levantamento nos permitiu, 

8

8

 Um pouco depois, quatro pesquisadores – Ruy Póvoas, Miguel Vergara, Raimunda d’Alencar e Laura Gomes 
– desenvolveram viagens a várias cidades da Região Sul da Bahia, a fim de coletar dados de terreiros. O objetivo 
agora era publicar um livro intitulado  Memória de Terreiros do Sul da Bahia, além de enriquecer o banco de 
dados do KÀWÉ com imagens e entrevistas gravadas.
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além  de  uma visão  ampla  sobre  o  campo  afro  religioso  em Ilhéus,  elucidar  na 

genealogia do universo selecionado características singulares que dizem respeito ao 

angola em Ilhéus. 

Algumas questões foram se delineando à medida que nos aproximávamos dos 

terreiros. A primeira delas foi:  como precisar se um determinado espaço religioso 

poderia ser considerado um terreiro? Que critérios utilizar? 

Percebemos que na definição de espaços como barracão, quarto de consulta, 

assentamentos e área verde, estava implicada, sobretudo, a situação econômica da 

liderança e a condição espacial  do terreiro e de seu entorno. Além disso, alguns 

espaços  eram  preparados  na  ocasião  das  festas,  como  o  barracão.  O  mesmo 

acontecia com os xicarangomas ou alagbês convidados para tocar nas festas. Muito 

embora o terreiro possuísse seus atabaques, nem sempre tinha em sua hierarquia o 

responsável  pelo  toque.  Enquanto  trabalhávamos  em  torno  destas  questões, 

sentimos a necessidade de conhecer levantamentos realizados em outras cidades 

como Salvador, Rio de Janeiro.

Tomamos como referencial comparativo as pesquisas realizadas pelo Centro 

de Estudos Afro-Orientais – CEAO em 1959, que iniciava um projeto sistemático de 

investigação sobre as casas de santo, em que Vivaldo Costa Lima (2003) elaborou o 

primeiro questionário para aplicação nos terreiros. Enfatiza-se aí, a história de vida 

das lideranças, a notoriedade dos terreiros e a situação de seus chefes em termos 

de reconhecimento social por parte da comunidade.

Em  2007,  na  gestão  de  Jocélio  dos  Santos,  o  CEAO  realizou  um  novo 

recenseamento  em  Salvador,  com  recursos  da  Fundação  Cultural  Palmares  e, 

posteriormente,  da  Secretaria  Especial  de  Políticas  de  Promoção  da  Igualdade 

Racial  -  SEPPIR,  contando  com o  apoio  da  Federação  Nacional  do  Culto  Afro-

Brasileiro - FENACAB e da Associação Cultural de Preservação do Patrimônio Bantu 

- ACBANTU. O projeto objetivava um mapeamento detalhado que servisse de base 

para a elaboração de políticas de preservação e revitalização ambiental, cultural e 

religiosa. Para tanto, foram definidas quatro etapas: 1) elaboração e detalhamento 

da metodologia a ser utilizada;  2) identificação e informações físico-ambientais e 

sócio-econômicas dos terreiros de Candomblé de Salvador; 3) seleção dos terreiros 

de  Candomblé  para  o  cadastro  físico-fundiário;  4)  elaboração  de  uma  proposta 
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preliminar para o programa de regularização fundiária; 5) publicação dos resultados 

da pesquisa. Nessa direção, optaram por uma definição de terreiro que envolvesse 

reconhecimento como tal pela liderança e pela comunidade onde está localizado, o 

tempo de existência, registro, bem como regularidade na estrutura religiosa como 

ciclo de festejos e número de iniciados (SANTOS, 2007, p. 2-3).

A  leitura  desse  material  nos  auxiliou  na  elaboração  e  ampliação  de  um 

questionário semi-estruturado com o cadastro de nomes, datas, nação, endereço 

entre outras informações (APÊNDICE B). Algumas questões eram bem semelhantes 

àquelas levantadas, tanto pelo KÀWÉ como por Vivaldo Costa Lima e sua equipe. 

Quando nos foi permitida, a fotografia do entrevistado era realizada no momento ou 

em uma outra visita agendada com este fim. Fotografamos também as fachadas dos 

terreiros e centros que visitávamos, visando inserir estas imagens no mapeamento. 

Isto nos permitiu delinear o perfil geral das lideranças e dos terreiros. 

O mapeamento  realizado nos forneceu dados acerca  do  total  de  casas de 

culto, considerando tanto as casas de Umbanda como aquelas das diversas nações 

de Candomblé. Deve-se, entretanto, tomar com cuidado os números encontrados, 

pois, no cotidiano do trabalho de campo, foi observada uma variação na abertura e 

fechamento dos terreiros; uma vez que a condição de continuidade das casas está 

exposta a inúmeros fatores9.  Os dados sociométricos,  se tomados como valores 

absolutos, tendem a demonstrar uma ponderável evasão no dimensionamento da 

pesquisa,  e  esse  fato  se  refere,  como  já  mencionado,  a  uma  organização 

suficientemente  estruturada  e  estável  que  pudesse  homogeneizar  os  terreiros 

enquanto “categoria fixa”. Algumas casas realizam eventualmente cultos religiosos 

(normalmente internos) destinados às entidades principais da casa ou, como afirma 

Lima  (2003),  realizam  cultos  que  poderiam  ser  enquadrados  como  “cerimônias 

9

9

 A morte do líder interrompe por determinado período, além do período próprio do luto 
oficial (um ano) as atividades do terreiro. A migração de pais e mães-de-santo também é outro 
motivo de enfraquecimento ou mesmo ao fechamento da casa. 
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críticas”10.  Esses  aspectos  não  devem ser  ignorados,  pois  evidenciam situações 

singulares no campo.

Decidimos,  então,  considerar  como  terreiro  uma  casa,  cuja  liderança  é 

reconhecida por sua comunidade de santo – fator interno, pela comunidade de seu 

entorno – fator de abrangência próxima e pelas lideranças de outras casas – de 

abrangência mais ampliada.

À  época  em  que  desenvolvemos  essa  pesquisa,  praticamente  inexistiam 

informações  ou  mesmo  estatísticas  sobre  o  Candomblé,  a  Umbanda  e  suas 

respectivas  lideranças  na  região  Sul  da  Bahia.  Dispúnhamos  somente  do 

levantamento realizado pelo KÀWÉ, totalizando 32 terreiros, e daquele promovido 

pela  Associação  Cultural  de  Preservação  do  Patrimônio  da  Diáspora  Africana  – 

Yabas no ano de 2007, que registrou cerca de 100 casas de culto. No Anexo C, 

disponibilizamos o fichamento de um desses cem terreiros cadastrados, a exemplo 

de  como  aquela  instituição  realizou  seu  mapeamento.   Ao  final  do  trabalho  de 

campo,  tivemos  acesso  também  às  fichas  de  cadastro  elaboradas  para  o 

credenciamento dos terreiros em dezembro de 2007, na ACBANTU, Programa Fome 

Zero e Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB (ANEXO D) que objetivava 

a distribuição de cestas básicas para os terreiros11. 

Quanto ao trabalho de campo propriamente dito desta pesquisa, iniciado em 

março de 2008, inicialmente, estabelecemos uma comparação entre as listagens do 

KÀWÉ e aquelas fornecidas pelos próprios terreiros. Após quatro meses de campo, 

a  Yabas  forneceu  as  fichas  de  cadastramento  dos  terreiros  para  que 

comparássemos e adicionássemos à listagem atual.  Nesse período,  já havíamos 

percorrido 60 terreiros. 

Como éramos apenas dois pesquisadores, optamos por percorrer a cidade a 

partir  de  suas  zonas  (norte,  sul  e  centro),  finalizando  com seus  distritos  rurais. 

10

1

 Lima utiliza aí um conceito de Titiev que, visando dar uma nova abordagem dicotômica 
prática às definições de magia e religião, distinguiu dois tipos de atividades numa nova base, 
apoiada sobre um critério preciso. (Titiev apud Lima, 2003, p.42)

11

1

 Observe-se que tais cestas constavam apenas de feijão e foram distribuídas uma única vez.
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Iniciamos  pela  Zona  Sul,  onde  se  situam  os  bairros  do  Pontal,  Nova  Brasília, 

Barreira, Nelson Costa, Hernani Sá e Nossa Senhora da Vitória. Na região central da 

cidade, localizamos o Malhado, a Avenida Esperança, o Alto do Basílio, a Princesa 

Isabel  e  o  Alto  da  Conquista.  Em  seguida,  avançamos  para  a  Zona  Norte, 

percorrendo os bairros de São Miguel,  São Domingos, Alto do Coqueiro,  Parque 

Infantil, Jardim Savóia e Iguape. Nem todos os distritos rurais puderam ser visitados, 

pois isto exigiria deslocamentos para além do que nos eram exequível. Percorremos 

Aritaguá, Sambaituba, Couto, Rio do Engenho, Banco do Pedro, Salobrinho e Banco 

da  Vitória,  os  distritos  rurais  mais  populosos  do  município.  Muitas  vezes,  não 

encontrávamos pessoa alguma nos locais indicados; os terreiros estavam fechados, 

e retornávamos em outra ocasião. 

O levantamento durou oito meses, sendo que, no final desse período havíamos 

identificado 94 terreiros. Desse total, 77 foram cadastrados12 e outros 17 terreiros, 

embora apontados no credenciamento realizado para a ACBANTU, não puderam ser 

visitados  pela  equipe  uma  vez  que  o  fichamento  era  lacônico  em  relação  à 

localização dos terreiros.  Como isto demandaria novas idas a campo, optamos por 

disponibilizar  o  nome dessas  casas  e  suas  lideranças  numa lista  complementar 

(APÊNDICE C).

Destaco,  ainda,  algumas alterações no rumo da pesquisa ocorridas após o 

levantamento.  A  partir  do  conhecimento  sobre  os  terreiros  e  suas  lideranças, 

confirmamos a seleção,  realizada no início  da pesquisa,  de três casas para  um 

acompanhamento mais próximo, inclusive participando das festas: Terreiro Matamba 

Tombeci Neto, dirigido por Mãe Ilza, no alto da Conquista; Terreiro Aminaiá, Luando, 

Xangô e Nanã, sob a regência de D. Almerinda no Pontal; e o Terreiro Ilê Axé Dileuí, 

de D. Mãezinha, no Nelson Costa. Todavia, o Terreiro de Aminaiá Luando passava 

por  problemas  internos  que  comprometiam  em  parte  a  realização  de  suas 

atividades13. Optamos por acrescentar a essa seleção o Terreiro Ilê Axé Guaniá de 

12

1

 A listagem das lideranças e dos terreiros se encontra no apêndice dessa pesquisa.

13

1

 A nora e o neto da nengua de inquice foram brutalmente assassinados e seu filho ameaçado 
de morte.
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Oiá, de D. Laura, também situado no Pontal, descendente do Aminaiá e cuja nengua 

de inquice foi do primeiro barco14 feito por D. Percília - Malungo Monaco, primeira 

geração do Aminaiá de Luando. Além disso, D. Laura, ou Sandoiá como é conhecida 

no bairro do Pontal, é atualmente uma das mais velhas filhas de santo de Malungo 

Monaco ainda viva. 

 A segunda alteração corresponde ao Terreiro Unzó de Inkice Oiá Tombecy 

Bisneto, de Mãe Ginguê que foi  substituído, na pesquisa, pelo antigo Terreiro de 

Odé, do falecido Pedro Farias. Ainda inserimos o terreiro de Oxagrian da falecida 

Mãe Neguinha. Isto decorreu de um critério que após o levantamento se mostrou 

relevante  para  o  desenvolvimento  da  pesquisa:  a  condição  de  descendência 

diferenciada entre os terreiros, o que veio a nos permitir o levantamento de suas 

genealogias. Além disso, também foi considerado o número de casas abertas hoje 

que  descenderam  desses  terreiros;  a  notoriedade  e  a  antiguidade  também  se 

constituíram em outro critério importante15. Observe-se que todos esses terreiros são 

identificados como pertencentes à nação angola.

 As entrevistas foram realizadas com as lideranças, alguns tatas e makotas da 

casa, além de simpatizantes e outros pesquisadores da região que se dedicaram ao 

estudo sobre as histórias do Candomblé em Ilhéus. A realização das entrevistas veio 

coadunar com as práticas cotidianas de sociabilidade dos terreiros, como o costume 

14

1

 Forma que o povo-de-santo usa para expressar o recolhimento dos noviços (as) no roncó, a 
feitura do santo e sua saída. 

15

1

 O KÀWÉ disponibilizou  a  entrevista  realizada  com Pai  Pedro,  com Nankansi  (sobre 
Malungo Monaco), com Mãe Ilza  do Tombenci Neto) e com os descendentes de Mãe Pedrina 
(de Itabuna), cujos filhos se espalharam por toda a região Sul da Bahia. Além disso, foram 
realizadas outras entrevistas com Telma Sueli da Cruz, atual zeladora do antigo espaço que 
abrigava o Terreiro de Odé. Sua filha biológica, Aracy também foi entrevistada. Grande parte 
dessas entrevistas foi realizada com áudio digital e, quando não era autorizada a gravação, 
eram realizados registros cursivos. Em relação ao terreiro de Mãe Neguinha, foram realizadas 
entrevistas com suas filhas carnais e com seu marido que ainda é vivo. O terreiro se encontra 
em sua terceira geração.
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de  contar  histórias  para  exemplificar  situações  ou  responder  a  determinadas 

perguntas. Este procedimento supõe a importância da oralidade na prática religiosa 

dos terreiros junto a todo um conjunto de artefatos simbólicos e imagéticos.

Colocadas tais informações sobre o desenvolvimento histórico desta pesquisa 

e  sua  relação  com  outras,  passo  a  tematizar  algumas  questões  teórico-

metodológicas no âmbito propriamente conceitual. 

Os enfoques teóricos desta pesquisa se encontram distribuídos pelo corpo do 

trabalho. O que passo a discutir agora são alguns itens mais gerais correspondentes 

à compreensão da construção do objeto, nesse caso o Candomblé angola. Ao longo 

dos capítulos  da  tese,  no  ritmo do seu próprio  desdobramento,  outras  questões 

teórico-metodológicas serão colocadas e devidamente enfrentadas no contexto da 

pesquisa.

O  primeiro  destes  itens  (seção  1.2),  a  seguir,  se  desenvolve  em torno  da 

própria construção sócio-histórica referida ao termo Candomblé. O segundo (1.3) 

corresponde  à  discussão  contemporânea  sobre  a  construção  de  identidades, 

relacionando essa construção aos aspectos que nortearam o campo das religiões 

afro-brasileiras,  especificamente  o  que  corresponde  às  identidades  étnicas  na 

divisão das nações de Candomblé.  

1.2 EM TORNO DO TERMO CANDOMBLÉ

As práticas religiosas de origem africana encontraram, no contexto brasileiro, 

condições necessárias para sua expressão ao tempo em que se tornavam também 

parte  integrante  deste  contexto.  Essas  religiões  expressavam,  inicialmente,  uma 

variedade,  tão  diversos  eram os  grupos  étnicos  a  que  os  escravos  pertenciam. 

Bastide (1971, p.67) afirma: 

 [...] a África enviou ao Brasil criadores e agricultores, homens 
da floresta  e da  savana,  portadores  de  civilizações de casa 
redonda  e  de  outras  casas  retangulares,  de  civilizações 
totêmicas,  matrilineares  e  outras  patrilineares,  pretos 
conhecendo vastos reinados, outros não tendo mais que uma 
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organização  tribal,  negros  islamizados  e  outros  “animistas”, 
africanos  possuidores  de  sistemas  religiosos  politeístas  e 
outros, sobretudo adoradores de ancestrais de linhagem.

Pode-se acrescentar que tal diversidade não somente configura uma das faces 

da história social, iniciada 38 anos após a chegada oficial dos portugueses16, como 

também aponta elementos relevantes dessa dinâmica no Novo Continente. Observar 

a  natureza  dessas  formas  religiosas  implica,  de  antemão,  considerar  as  redes 

relacionais  produzidas  a  partir  de  sua  diáspora  e  interação  com  outras  formas 

religiosas. Destas redes relacionais produzidas entre a cultura, o território e seus 

contextos,  desde  cedo,  foi  possível  observar  aspectos  diferenciais  que  dizem 

respeito à história de contínuos contatos entre o Brasil e a África, especificamente, 

de um “Atlântico Sul negro17”, responsável por uma produção cultural e afro-religiosa 

brasileira,  mas cuja origem é africana. Não intento simplificar aqui  a questão da 

tradição ao  fazer  referência  a  uma origem africana.  Mas,  sobretudo,  destacar  a 

importância que este retorno a África adquiriu para os estudos e pesquisas como 

para  o  cotidiano  dos  terreiros  e  do  povo-de-santo,  na  medida  em  que  ambos 

comungaram de uma mesma construção de Candomblé. 

Ademais,  este  aspecto,  durante  muito  tempo,  contribuiu  para  assegurar  o 

caráter de continuidade africana presente no Candomblé e, em certa medida, ainda 

alimenta a visão de Candomblé como um “continuum religioso”. Inicialmente, essa 

perspectiva, acalentava minha forma de ver o Candomblé. Entretanto, conforme ia 

desenvolvendo a pesquisa, tanto bibliográfica quanto de campo, comecei a rever 

essa  noção  de  continuidade  do  Candomblé.  Não  percebê-lo  mais  enquanto  um 

continuum não equivale a não reconhecer, ainda hoje, os elementos marcantes que 

remetem às  culturas  africanas;  antes,  trata-se  de  reconhecê-los  a  partir  de  seu 

16

1

 A primeira leva de escravos desembarcados no Brasil data do ano de 1538. Pantoja e 
Saraiva (1999).

17

1

 A correção proporcionada pela idéia de um “Atlântico sul negro” é certamente precisa, mas 
acima  desta  importante  meta,  uma  abordagem da  cultura  da  diáspora  é  necessária,  uma 
abordagem que seja capaz de mapear as condições e as conseqüências da influência mútua e 
do que Edouard Glissant chama de “relação” (GILROY, 2001, p. 12).
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engendramento  em  situação  de  diáspora.  Isto  significa  que,  desde  o  inicio  da 

colonização essas formas religiosas estiveram relacionadas a uma diversidade de 

outros grupos étnicos, ameríndios e europeus, imprimindo-lhe características que as 

diferenciam de seus grupos antecessores e que permitem chamá-las de brasileiras. 

A inserção, em diferentes medidas, do caboclo no sistema religioso do Candomblé 

evidencia parte dessa brasilidade. 

Tomemos  o  tráfico  de  escravos  pelo  aspecto  que  este  evidencia  de 

transformação  da  demografia  interna  e  externa  do  Brasil  e  suas implicações.  O 

tráfico  permitiu  perceber  a  mobilidade  e  “origem”  dos  diversos  grupos  para  cá 

trazidos, ampliando a percepção de como religiões praticadas no continente africano 

puderam em certa medida, no Brasil, ser reorganizadas numa espécie de unidade18 

de  culto,  reconhecível,  ao  menos  pelas  suas  características  nucleares  e  sob 

denominações que apresentavam variações regionais (BASTIDE, 1971). Além disso, 

não  faltam  registros  que  essas  formas  religiosas  se  interrelacionaram  e  se 

interfaciaram com outras, nas novas condições experimentadas na diáspora.

O  tráfico  externo  possibilitou,  mesmo  que  precariamente,  mapear  algumas 

regiões africanas de origem e de contatos continuados, ainda que se considere que 

muitos escravos tiveram sua origem nomeada de acordo com o porto de embarque. 

O tráfico interno – produzido em todos os sentidos, em períodos determinados de 

povoamento e colonização – impôs significativas modificações à primeira localização 

dos escravos no território nacional (CARNEIRO, 1991; BASTIDE, 2001). A relação 

entre  uma  e  outra  faceta  do  tráfico  objetivava  diluir  o  que  era  singular  nas 

nacionalidades  dos  grupos  africanos,  embora  alguns  governantes  tenham 

considerado prudente, em determinadas circunstâncias, manter as diferenças19.

Edison  Carneiro  (1991)  –  buscando  estabelecer  e  demonstrar  a  unidade 

fundamental dos cultos de origem africana, considerou primeiramente seu aspecto 

18

1

 Grifo nosso.

19

1

 Esse aspecto da política governamental será mais explicitado adiante, quando falarmos dos 
batuques.
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de transformação, de reconfiguração, de produção singular. Situação evidenciada, 

quando o autor aborda as dessemelhanças formais e sua multiplicação ao longo dos 

séculos, observando que “[...] naturalmente de modo desigual em cada lugar, estão 

sofrendo um acentuado processo de nacionalização desde a cessação do tráfico em 

1850, poderemos determinar aquilo que o distingue como de origem africana [...]” 

(ibidem,p.16). Ao situar o caráter de nacionalização já presente nos cultos, o autor 

infere um processo de identificação destes cultos com o novo território, inserindo em 

suas análises a diferença entre os contextos na relação da cultura com o lugar e 

suas  implícitas  “ecologias  de  pertencimento”,  como  viria  a  dizer  Gilroy  (2001), 

décadas depois.

Faz-se  necessário,  então,  um  recorte  histórico  do  termo  “Candomblé” 

comparando  denominações  anteriores  e  os  significados  atribuídos  pelos  grupos 

sociais que os compartilhavam – incluindo os significados daqueles que exprimiam 

“um certo” preconceito etnocêntrico, e terminava por qualificá-los como fetichistas e 

animistas somente. 

Antes mesmo de ser chamado de “Candomblé”, como conhecemos hoje, as 

denominações utilizadas para se referir aos cultos de origem africana indicam duas 

outras designações, que se antepõem ou mesmo se justapõem, tornando difícil não 

somente suas diferenciações como a demarcação de suas temporalidades20.  Tais 

designações foram tratadas e denominadas durante um determinado período como 

batuques e calundus. 

O  termo  batuque,  de  uso corrente  nos século  XVIII  e  XIX  e  utilizado para 

designar  os  ajuntamentos  de  negros  nos  quais  se  evidenciavam  as  danças 

(sagradas  ou  profanas),  toques  de  palmas,  tambores  ou  outros  instrumentos. 

Indicava,  indistintamente,  rituais  religiosos  ou  divertimentos  seculares.  Segundo 

Silveira  (2006,  p.175)  o  termo  batuque,  aliás,  “sempre  designava  encontros 

dançantes  animados  por  música  percussiva”,  todavia,  assinala  ele  que  esses 

encontros  podiam  caracterizar-se  diferentemente,  como  nos  mostra  a  própria 

documentação ao revelar dificuldades na definição de seu caráter. 

20

2

 Os estudiosos do Candomblé nunca precisaram de fato o período em que um termo deixa 
de ser utilizado e é substituído por um outro termo.
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Conforme  Câmara  Cascudo  (1998,  p.114)21,  “[...]  os  instrumentos  de 

percussão, de bater, membranofones, deram o batismo à dança que se originou no 

continente africano”. Este nome batuque foi usado pelo português para denominar 

genericamente toda dança de negros na África. Com o nome específico de batuque 

não há uma coreografia própria. Será propriamente a dança em geral, o ajuntamento 

para a festa.

A política desenvolvida em relação a esses ajuntamentos se caracterizava pela 

luta entre os duros repressores dos escravos e aqueles movidos por certa tolerância. 

Estes últimos permitiam os batuques por perceberem aí uma conveniência política. 

Aspecto particularmente evidenciado por Nina Rodrigues, a partir da observação que 

fez sobre o que dizia o Conde dos Arcos no início do século XIX. 

Batuques  olhados  pelo  Governo  são  uma cousa,  e  olhados 
pelos  Particulares  da  Bahia  são  outra  differentissima.  Estes 
olham para os batuques como para hum Acto offensivo dos 
Direitos  dominicaes,  huns  porque  querem  empregar  seus 
Escravos em serviço útil ao Domingo também, e outros porque 
os querem ter naquelles dias ociozos á sua porta, para assim 
fazer parada de sua riqueza. O Governo, porém, olha para os 
batuques como para hum acto que obriga os Negros, insensivel 
e machinalmente de oito em oito dias, a renovar as idéas de 
aversão  reciproca  que  lhes  eram  naturaes  desde  que 
nasceram, e que todavia se vão apagando pouco a pouco com 
a desgraça commum; idéas que podem condiderar-se como o 
Garante mais poderoso da segurança das Grandes cidades do 
Brasil, pois que se uma vez as differentes Nacõens da Africa se 
esquecerem  totalmente  da  raiva  com  que  a  natureza  as 
desuniu, e então os de Agomés vierem a ser irmãos com os 
Nagôs, os Gêges com os Aussás, os Tapas com os Sentys, e 
assim os demais; grandíssimo e inevitável perigo desde então 
assombrará e desolará o Brasil. E quem haverá que duvide que 
a desgraça tem o poder de fraternizar os desgraçados? Ora, 
pois, proibir o unico Acto de desunião entre os Negros vem a 
ser o mesmo que promover o Governo indiretamente a união 
entre  elles,  do  que  não  posso  ver  senão  terriveis 
consequencias (RODRIGUES, 2004, p.183)22.

21
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 Cascudo refere-se aos  batuques discorrendo detalhadamente sobre o uso do termo para 
designar  uma variedade  de  danças  em território  nacional.  Ver  em dicionário  do  Folclore 
Brasileiro p. 114 – 116.

22
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 Esta  citação  conservou  a  grafia  do  texto  original  citado  por  Nina  Rodrigues  em “Os 
Africanos no Brasil”.
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O consenso sobre o que vinha a ser o batuque23 era, portanto, visto por cada 

grupo social  segundo suas demandas.  O relato  do  Conde dos Arcos  não deixa 

dúvidas quanto a isso, situando inclusive qual deveria ser a posição do Governo. 

Além disso, é preciso considerar que os batuques não se limitavam à zona rural, à 

lavoura escrava; invadia as cidades e nem sempre circunscreviam apenas as áreas 

periféricas. Em 1807, o Conde da Ponte, ao falar sobre os escravos na cidade da 

Bahia, destacava que,

[...] não tinham sujeição alguma em conseqüência de ordens 
ou  providencias  do  governo;  juntavam-se  quando  e  onde 
queriam;  dansavam e tocavam os estrondosos e dissonoros 
batuques por toda a cidade e a toda hora; nos arraiaes e festas 
eram  elles  só  os  que  se  senhoreavam  do  terreno, 
interrompendo quaesquer outros toques ou cantos (ibidem, p. 
183).

Este  relato  confirma  a  posição  governamental  acerca  das  festas  e 

ajuntamentos  dos  negros,  reafirmando  a  opção  por  um  modelo  moderado  de 

regulação das trocas políticas e econômicas, garantindo a manutenção do sistema e 

sendo coerente com o modelo patriarcal vigente. Mas, ao mesmo tempo, revela a 

“linha dura” do Conde dos Arcos.

 Nina Rodrigues via a constância dos divertimentos negros como razoáveis, 

uma  vez  que  a  população  negra  era  superior  à  branca  na  cidade  da  Bahia. 

Relaciona a expansão e a proliferação dos batuques à configuração demográfica do 

período. Quanto à transformação de seu caráter, acrescentaria que mais tarde, com 

“a diminuição dos africanos e a aquisição de hábitos mais policiados, os batuques se 

foram  modificando  e  é,  sobretudo,  em  manifesto  esforço  para  incorporar-se  às 

nossas festas populares que ainda vivem hoje os das cidades” (ibidem, p.183).

Em relação à introdução de festas de massa africanas nos ciclos das festas 

públicas ou sincretizadas com festivais cristãos, Silveira (2006) acredita que esse foi 
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 Todavia, o termo batuque até hoje evoca algo incomodo. 
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outro  aspecto  que  contribuiu  para  complicar  ainda  mais  sua  identificação  ou 

diferenciação. Nesta direção, parece oportuno citar um texto de tata Lembaraaumin 

do terreiro Tombenci Neto quando diz que: 

[...]  Poucas idéias estão mais presentes no imaginário social 
brasileiro, do que a noção segundo a qual os escravos criaram 
o sincretismo religioso como forma de manter seu culto ilegal 
às  divindades  africanas  fora  do  alcance  dos  olhos  de  seus 
senhores (LEMBARAUAMIN, 2008, p.2).

Esse imaginário, destaca, entretanto, a opção feita pelos escravos como forma 

de manter o seu culto, deixando a parte dessa discussão, as intenções da classe 

dominante em relação a esse mesmo sincretismo ou a sua intenção em mantê-lo.

As  tensões  sociais  se  produziam  entre  regulações,  proibições,  tolerância, 

resistência  e  negociação,  mas principalmente  evidenciavam o  conhecimento  que 

todos  tinham  sobre  a  existência  dos  ajuntamentos,  fossem  eles  festivos  ou 

religiosos.  Nesse  sentido,  temos  implicitamente  colocada  a  seguinte  questão: 

mesmo  com  o  pouco  conhecimento  que  detinham  sobre  as  culturas  de  origem 

africana, as lideranças coloniais (religiosos e governantes) já distinguiam em certa 

medida  o  samba-de-roda  dos  ritos  religiosos,  que  muitos  dos  africanos  não 

dispensavam.  Senhores  e  escravos  reconheciam  a  importância  de  manter  a 

capacidade de organização, o controle da ordem simbólica e o poder de gerar renda 

como elementos potenciais da política e da vida social colonial, aspectos implícitos 

nas funções do campo religioso. Para os negros, esses eram também momentos 

potencializadores de organização do grupo, locais de pertencimento, de resistência 

e afirmação de identidades ou, melhor dizendo, se constituíam enquanto território e 

fonte de identidade para os afro-descendentes.

Contrariamente  ao  contexto  vivido  pelos  batuques,  encontravam-se  os 

calundus, proibidos e perseguidos e, normalmente localizados nas zonas rurais ou 

nas zonas periféricas dos aglomerados urbanos. O termo calundu é dado por Oscar 

Ribas  (1975,  p.26)  como  derivado  de  Kulundûla (herdar),  “alusão  ao  modo  de 

transmissão”; com um complemento; “Representam almas de pessoas que viveram 

em  época  remota,  numa  distância  de  séculos”.  Em  Angola,  nas  expressões 



36

populares, calundu também adquiriu o significado que tem atualmente no Brasil, de 

irritação, mau humor 

Na definição de Câmara Cascudo, podemos observar claramente a presença 

de dois sentidos: o primeiro destaca o sentido atribuído pela cultura popular e de uso 

no cotidiano: “Mau humor, neurastenia, irritação, frenesi”. O segundo refere-se a sua 

utilização na designação dos cultos de origem africana. [...] “Até meados do século 

XVIII,  era  o  mesmo  que  Candomblé  ou  macumba,  festa  religiosa  dos  africanos 

escravos, com canto e dança ao som de batuques”. O autor indica a presença do 

termo nas poesias/citações de Gregório  de  Matos,  fins do século XVII.  “Que de 

quilombos que tenho/ com mestres superlativos/ Nos quais se ensinam de noite/ Os 

calundus e feitiços...” (GREGÓRIO DE MATOS apud CASCUDO, 1988, p.182).

O termo também é encontrado na narrativa de Nuno Marques Pereira ao relatar 

a explicação de um morador português na Bahia setecentista, sobre o que seriam 

“calundus”. Segundo o morador, calundus:

 [...]  são  uns  folguedos,  ou  adivinhações,  que  dizem  esses 
pretos  que  costumam  fazer  nas  suas  terras,  e  quando  se 
acham  juntos,  também  usam  eles  cá,  para  saberem  várias 
coisas,  como  as  doenças  de  que  precedem,  e  para 
adivinharem algumas coisas perdidas; e também para terem 
ventura  em suas  caçadas  e  lavouras;  e  para  muitas  outras 
coisas” (CASCUDO, 1988, p.182).

Finalmente, conclui Cascudo: “Calundus (sempre no plural) perdeu atualmente 

essa acepção e só se conhece como os sinônimos acima registrados” (Ibidem, p. 

182).

Se, por um lado, essas descrições tratam com maior ou menor exotismo as 

práticas religiosas africanas aqui desenvolvidas, de outro, atestam sua antiguidade e 

regularidade na terra brasileira. 

Segundo Yeda Pessoa de Castro (2001, p.192),  a expressão teria vindo de 

kalundu,  termo  tanto  quicongo  quanto  quimbundo  que  significa  “obedecer  um 

mandamento;  realizar um culto,  invocando os espíritos,  com música e dança”.  A 

autora também reconhece o sentido de mau humor atribuído ao termo; entretanto, 

estabelece  uma  relação  deste  sentido  com  “o  aspecto  carrancudo  do  rosto  e 
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comportamento  dos  possuídos em  transe  pela  divindade” (Ibidem,  p.192), 

permanecendo, portanto, o sentido relacionado ao culto religioso. 

Esses diferentes sentidos que podem ser encontrados quando nos remetemos 

ao  termo  calundu introduzem  a  questão  do  uso  generalizado  do  termo,  “como 

designação geral dos cultos afros coloniais” (SILVEIRA, 2006, p. 178), uma vez que 

essa atribuição não pretende assegurar a homogeneidade dos cultos. Certamente, 

nem todas as manifestações tiveram a mesma forma, a mesma função e o mesmo 

sentido. 

Laura  de  Mello  e  Souza  (1986)  e  Luiz  Mott  (1997),  pesquisadores  que 

construíram um aporte teórico e documental significativo sobre a religiosidade no 

período colonial, nos fornecem descrições detalhadas de alguns desses  calundus. 

Essas  descrições  permitem,  em  certa  medida,  que  se  realize  um  corte  entre 

“folclorização” ou festa popular, tida como profana, e prática religiosa – o sagrado, o 

que não significa a exclusão das festas na vida religiosa e vice-versa. Todavia, em 

relação à prática religiosa, sua diferença se daria porque esta abrigava uma visão 

diferenciada de mundo; modos diferentes de pensar, formas de organização social, 

identidades grupais,  símbolos originais,  vivência  mítica e cotidiana para o grupo, 

além de marcar uma regularidade de suas atividades na vida cotidiana. 

A  descrição  feita  por  Mott  sobre  o  mais  antigo  calundu  já  documentado, 

encontrado  na  Capitania  de  São  Jorge dos Ilhéus,  data  de  1646,  e  tinha como 

calunduzeiro um escravo liberto de nome Domingos Umbata. 

Com uma tigela grande cheia de água, com muitas folhas e 
uma cascavel, um dente de onça, viu a testemunha algumas 
negras que se estavam lavando naquela tigela para abrandar 
as condições e suas senhoras” e outra noite foi à sua casa, 
pela meia noite ver “uma grande bula e matinada com muita 
gente  e  ele  só  falava  língua  que  ele  [o  denunciante]  não 
entende”. Na tigela com água punha também carimã, com a 
qual fazia uma cruz e círculo à volta, depois botava-lhe uns pós 
por  cima e  mexia  com uma faca e ficava fazendo como se 
estivera ao fogo e inclinando-se sobre a tigela, falava com ela, 
olhando  de  revés  para  as  negras  presentes  em  sua  língua 
(MOTT apud SILVEIRA, 2006, p. 178)24.

24
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 Citação  extraída  do  paper  inédito  “Feiticeiros  de  angola  denunciados  na  Inquisição 
portuguesa” cedido por Mott a Silveira. 
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A análise  realizada  por  Renato  da  Silveira  (2006)  acerca  dessa  descrição 

ilustra e marca a diferença entre as festas ou simples batuques e os calundus – esse 

último se diferencia dos demais por revelar atividades individuais e coletivas sob a 

responsabilidade de um líder carismático. Outro aspecto relevante para a pesquisa é 

a  presença  de  elementos  como o  carimã25 e  a  cruz26 integrados  a  uma prática 

religiosa predominantemente africana, com funções simbólicas específicas. O que 

sugere que, desde cedo negros, índios e portugueses católicos estabeleceram entre 

si relações de cooperação, alianças e trocas de experiências, inclusive as rituais, 

onde o índio trocou com o africano os segredos dos minerais, da fauna e da flora 

nativa,  cifrando  uma  correlação  analógica  entre  esses  elementos  e  sistemas 

simbólicos. Nas experiências rituais, essas trocas se deram naturalmente, uma vez 

que  o  conhecimento  sobre  os  minerais,  fauna  e  flora27 permeavam  ambas  as 

culturas: indígenas e africanas.

 O sincretismo apresentado no  calundu de Umbata confirma que as trocas 

entre  negros  e  índios  foram  profundas  e  datam  de  longo  tempo.  Como  afirma 

Silveira: 

É preciso ter bem em mente que sincretizar, no nosso caso, 
não é uma operação mental  simbólica abstrata,  na prática é 
uma mistura de ingredientes e receitas. As religiões africanas e 
ameríndias tradicionais não são religiões de texto, não contam 
com  um  corpo  doutrinal  teoricamente  sistematizado,  são 
religiões  de  preceito,  regras  de  procedimento  com  o  uso 
preciso  e específico  de  determinados ingredientes  materiais, 
aquém dos cânticos, imagens e símbolos: o transe, elemento 

25

2

 Usado como elemento curativo nas tradições ameríndias (SILVEIRA, 2006, p.178 – 179)

26

2

 Símbolo universal também conhecido na África pré-colonial, usado em um sem-número de 
circunstâncias, desde pelo menos o século V (ibidem, p.179)

27

2

 Verger desenvolveu um amplo estudo sobre o uso das plantas na sociedade iorubá e, mais 
tarde, Serra atualiza e amplia este estudo ao catalogar a etnobotânica do Candomblé nagô da 
Bahia, indicando uma cosmologia e estrutura básica a partir de um arranjo taxionômico, em 
1999.
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central  da  prática  religiosa  tanto  dos  africanos  quanto  dos 
ameríndios,  jamais  pode  ser  provocado  sem  as  condições 
adequadas.  Muitos  elementos  dos  preceitos  africanos,  por 
motivos óbvios, devem ter sido substituídos por seus similares 
brasileiros, as necessidades espirituais tinham aspectos muito 
práticos,  tecnológicos,  e  as  visões  de  mundo  inseridas  nos 
rituais  eram  análogas.  A  transferência  dos  segredos  das 
plantas e dos minerais da terra viabilizou a concretização de 
muitos  “fundamentos”  indispensáveis  aos africanos,  de  outro 
modo irrealizáveis (Ibidem, p. 188). 

As primeiras identificações de  calundus datam da década de 1630, quando 

sacerdotes  angolanos  chegaram  ao  Brasil  e,  com  retalhos  da  memória, 

reorganizaram  uma  ritualística  em  que  os  elementos  africanos  predominaram. 

Evidenciou-se  o  caráter  adaptativo  necessário  ao  seu  desenvolvimento, 

concomitantemente  em  que  se  preservou  aquilo  que  era  fundamental  no  culto, 

reinventando-o. 

Embora os  calundus tenham sido proibidos e perseguidos,  sua situação foi 

assim definida por Mott (1997, p.174): “mais de 90% dos casos de delação sobre a 

existência  de  calundus no  Brasil  “foram  sumariamente  arquivados  sem 

desdobramento  processual”  e  que,  dentre  dezenas  de  denúncias,  apenas  uma 

“feiticeira  africana”,  Luzia  Pinta,  foi  enviada  para  os  cárceres  da  Inquisição  em 

Lisboa, em 1741, degredada, presa e torturada”. Mott ainda constata que algumas 

lideranças religiosas e adeptos dos rituais africanos faziam a opção por instalar seus 

locais  de  culto  distantes  dos  povoamentos,  não  somente  para  estarem  mais 

próximos dos rios, nascentes e florestas mais densas – contexto com as condições 

adequadas para prática do ritual e para o contato com os deuses –, mas, sobretudo, 

para se protegerem da repressão. No Sul da Bahia, tais condições eram ideais para 

o  desenvolvimento  do  culto.  A Mata  do  Camacã,  por  isso  mesmo,  desde  cedo 

abrigou alguns terreiros, embora em sua forma ainda rudimentar.

O  autor  identifica  também  a  utilização  de  alguns  artifícios  para  burlar  a 

vigilância inquisitorial vigente como a realização de cerimônias na calada da noite, 

que  favorecia  a  ocultação  e,  essa  era  outra  estratégia  bastante  empregada  na 

realização dos cultos. 
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No morro do Santana, no terno de Mariana, sede do Bispado, 
no ano de 1758, Francisco, nação Angola, curador de feitiços 
costumava dar a seus clientes certos remédios de plantas que 
logo  lhes  provocavam  vômitos.  Chegando  às  casas,  “num 
quarto  retirado,  tirou  da  algibeira  uma  caixinha  redonda  e 
abrindo-a,  num papel  escrito  como em grego,  uma pedrinha 
começou  a  bulir  e  andar  em  redor,  e  conversando  com  a 
pedrinha, respondia com sinais de sim e não”. Mais cauteloso 
ainda, outro curador, Manoel Mina, morador na Cata Branca de 
Itaubira,  em  1762,  “fazia  certas  dançarolas  ocultas  numa 
camarinha e para não verem o que fazia, tampava o buraco da 
chave  com  uma  baeta  pela  parte  de  dentro e  depois  de 
acabarem as dançarolas, cortaram a cabeça de um galo e pela 
manhã  o  botaram  vivo  no  terreiro.  Vários  feiticeiros  e 
adivinhadores retiraram-se para o secreto de um quarto ou ao 
recôndito  de  uma  camarinha  a  fim  de  realizar  seus 
rituais”(MOTT, 1997, p. 205-206)28.

Em outro  relato,  temos  a  confirmação  do  uso  dessas  estratégias  além  da 

indicação da presença do Acotundá que, segundo Mott, seria um “protoCandomblé”.

A casa templo de Josefa Maria,  líder  do ritual  Acotundá,  ou 
dança de Tunda, um protoCandomblé, proveniente da cultura 
courana, situava-se na cabeceira do córrego dos Macacos, a 
meia légua do arraial de Paracatu, nas Minas dos Goitacazes. 
Era  nos  sábados  à  noite,  a  meia  hora  de  caminhada  por 
atalhos escuros, que muitos crioulos e africanos dirigiam-se ao 
Acotundá para dançar em honra do deus da terra de Courá: no 
meio da escuridão e do mato, distantes do arraial dos senhores 
brancos, certamente sentiam-se mais protegidos. Também nos 
arredores da  cidade do Rio de  Janeiro,  em 1790,  havia  um 
afamado Calundu cuja mestra, uma parda forra, atendia pelo 
nome de Veríssima: tinha como especialidade “dar fortuna as 
mulheres  para  que  os  homens  lhes  dessem  o  que  elas 
quisessem”.  Foi  acusada  ao  comissário  do  Santo  Ofício  de 
“convidar  vários  homens  e  mulheres  a  uma  Chácara  nas 
Laranjeiras para dançarem no terreiro com várias superstições, 
e que suas  filhas e  discípulas levavam uma cabeça de boi e 
roupas para  mudarem depois  das danças.  Certamente  essa 
mudança de indumentária  visava disfarçar  as  roupas rituais, 
evitando  a  alcaguetagem  de  algum  inimigo  (MOTT,  1997, 
p.206-207). 

28
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 Grifos encontrados no texto original.
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 Dentre  as  muitas  descrições  aportadas  por  Mott,  selecionamos essas  por 

demonstrarem a presença de práticas rituais que, recriadas, podem ser encontradas 

nos nossos dias, além de nos fornecerem alguns indícios de como os cultos, pouco 

a pouco, foram se organizando em casas ou roças de Candomblés. 

Como uma formação religiosa singular, o Candomblé se organizou no Brasil a 

partir da representação dos diversos grupos e culturas do centro-sul africana e da 

costa ocidental da África, ambos em situação de diáspora. O contato entre eles ora 

se  dava  por  situações  de  cooperação,  ora  por  rivalizações.  Isso  não  impediu, 

entretanto,  a produção de novas formas religiosas a partir  de códigos diferentes, 

num  contínuo  processo  de  transformação  também  explicado  em  analogia  à 

complexa estruturação da sociedade brasileira.

Roger  Bastide  identifica  a  África  enquanto  uma  referência  fundamental  no 

desenvolvimento do Candomblé, mas reconhece em seu enfoque a característica de 

transformação e recriação da religiosidade africana no Brasil. Diz:

 [...] a religião africana tendeu a reconstituir no novo habitat a 
comunidade  aldeã  à  qual  estava  ligada  e,  como  não  o 
conseguiu,  lançou mão de outros meios; secretou, de algum 
modo,  como  um  animal  vivo,  sua  própria  concha;  suscitou 
grupos  originais,  ao  mesmo  tempo  semelhantes  e  todavia 
diversos  dos  agrupamentos  africanos.  O  espírito  não  pode 
viver fora da matéria e, se essa lhe falta, ele faz uma nova. 
(BASTIDE,1971, p.32).  

Desta maneira, reafirma o caráter de recriação e singularidade da religião afro-

brasileira.

Não  se  sabe  precisamente  quando  o  culto  passou  a  ser  chamado  de 

Candomblé e a organizar-se como hoje são conhecidos em Casas de Candomblé ou 

Terreiros  de  Candomblé. Isso  não  significa  dizer  que  os  Candomblés  são  uma 

continuidade  dos  calundus,  mas  que  estes  exerceram  forte  influência  em  sua 

formação no Brasil, especialmente nos Candomblés angola-congo.

Segundo João Reis (2003), a documentação escrita existente informa que em 

1807, um escravo angolano, conhecido por Antonio foi autuado como “presidente de 

um terreiro  de Candombléis”,  dispondo de liderança amplamente reconhecida na 
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região canavieira  de São Francisco do Conde.  Tem-se assim o primeiro  registro 

conhecido da palavra Candomblé, um termo de origem banto. 

 Luiz Nicolau Parés (2006, p.126) observa que o termo  candombleis parece 

utilizado como sinônimo de  batuque,  podendo referir-se  a práticas  de  cura  e/ou 

adivinhação.  Todavia,  a  existência  do  título  de  “presidente”  vai  indicar  “uma 

incipiente organização hierárquica de uma coletividade religiosa”. 

No ano de 1808, em Santo Amaro, falava-se dos “ajuntamentos” simultâneos, 

porém,  em ruas separadas de escravos angolas,  jejes,  e  nagôs-haussás.  Esses 

batuques, danças  e  banquetes  eram  celebrados  ao  ar  livre,  ou  em  casas 

abandonadas tomadas pontualmente para essas ocasiões, e não duravam mais que 

um  dia.  Eram,  portanto,  “corporações”  ainda  sem  uma  organização  estável  ou 

espaços próprios para as suas atividades. 

Nos idos de 1900, Nina Rodrigues (1978, p.48) indicava que em 1826, nas 

“matas do Urubu, em Pirajá, tinha-se constituído um quilombo, que se mantinha com 

o auxílio de uma casa de fetiche da vizinhança, chamada a  casa do Candomblé 

(grifo  do autor).  Todavia,  também encontramos em seus escritos outros  sentidos 

para o termo, quando dizia que “chamam de Candomblés às grandes festas públicas 

do culto iorubano, qualquer que seja o motivo”. 

O primeiro a propor uma sistematização do termo foi Edison Carneiro, situando 

Candomblé como, 

O  lugar  em  que  os  negros  da  Bahia  realizam  as  suas 
características  festas  religiosas  tem  hoje  o  nome  de 
Candomblé,  que  antigamente  significou  somente  as  festas 
públicas anuais das seitas africanas,  e  em menor escala os 
nomes de terreiros,  roça,  ou aldeia,  este  último no caso de 
Candomblés  de  influência  ameríndias”.  [...]  O  Candomblé 
incorpora, funde e resume as várias religiões do negro africano 
e  sobrevivências  religiosas  dos  indígenas  brasileiros,  com 
muita coisa do catolicismo popular e do espiritismo. Há sempre 
um pequeno altar com imagens e registros católicos nas salas 
das festas,  mas os seres que vêm ao terreiro  são legítimos 
deuses  africanos,  o  deus  do  ferro  Ogum,  o  deus  da  caça 
Oxóce...(CARNEIRO, 1991,p. 37-39).

Segundo Vivaldo Costa Lima, o termo Candomblé
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[...]  é  de  uso  corrente  na  área  lingüística  da  Bahia  para 
designar os grupos religiosos caracterizados por um sistema de 
crenças  em  divindades  chamadas  de  santos  ou  orixás29 e 
associados  ao  fenômeno  da  possessão  ou  transe  místico”. 
Transe que é considerado, pelos membros do grupo, como a 
incorporação da  divindade no  iniciado ritualmente  preparado 
para recebê-la (LIMA, 2003, p.17).

A abrangência do termo, entretanto, deixando à parte sua discutida etimologia, 

estende-se do corpus ideológico do grupo, seus mitos, cosmogonias, rituais e éticas 

ao  próprio  local  onde  as  cerimônias  religiosas  desses  grupos  são  praticadas, 

quando,  então,  Candomblé  é  sinônimo  de  terreiro,  de  casa  de  santo,  de  roça 

(ibidem). Na Bahia, na linguagem do povo-de-santo, esses dois últimos termos se 

equivalem  como  referentes  espaciais  dos  grupos,  mas  a  palavra  “Candomblé” 

conserva sua conotação e sistema ideológico em outras situações. Diferencia os 

grupos presentes no culto a partir da inserção daqueles que são do Candomblé, que 

acreditam  nos  fundamentos  e  preceitos  dessa  religião,  e  aqueles  que  o  vêem 

apenas ou, sobretudo, como espetáculo. Entre um pólo e outro da distinção, pode-se 

encontrar  simpatizantes,  amigos  da  casa,  políticos  e  candidatos  etc.  Essas 

diferenças também compõem a ambivalência e amplitude do termo. 

 Pierre Verger (2000,p.20) atribuiu a seguinte significação ao termo:

O Candomblé,  que é o nome dado na Bahia às  cerimônias 
africanas, representa para seus adeptos as tradições dos avós 
que  vieram  dum  país  longínquo,  fora  do  alcance  e  quase 
fabuloso. Tradições mantidas a duras penas é que lhes deram 
a  força  de  se  conservarem  eles  mesmos,  apesar  dos 
preconceitos e do desprezo em que eram tidas suas religiões e 
a obrigação de participar da religião de seus senhores.

29

2

 Na Bahia,  segundo Costa Lima, os dois termos se equivalem. “Santo” traduz o iorubá 
orisa. Este último já dicionarizado em português na forma de orixá, conservando o mesmo 
significado que tem entre os nagôs. Idowu (1962, p. 59, citado por Lima) assim define orixá: 
“Os iorubás designam as divindades pelo nome genérico de Òrìsà. A etmologia deste nome é 
um  tanto  obscura  [...]”.  “Os  Candomblés  de  caboclo  chamam  os  santos  ou  orixás  de 
encantados”. Os termos vodum dos terreiros jejes e inquice dos Candomblés congo e angola 
são menos ouvidos fora das casas de suas respectivas nações. (LIMA, 2003, p.43).
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Sua descrição destaca os aspectos históricos do culto, relatando muito pouco 

os aspectos próprios da dinâmica sociocultural porque passavam os Candomblés, 

como qualquer outra instituição social. 

Yeda Pessoa de Castro e Guilherme de Souza Castro (1980, p.28 – 29)  fazem 

a seguinte descrição sobre o termo: 

 O  termo  Candomblé,  de  étimo  banto,  vem  do  umbundo 
kandombele, já integrado nos dicionários da língua portuguesa 
para  designar  as  religiões  populares  brasileiras  de  origem 
africana na Bahia (como a macumba no Rio de Janeiro e xangô 
em Pernambuco), é aqui empregado com o sentindo corrente 
que toma entre seus membros e adeptos. Designa os grupos 
sócio-religiosos  dirigidos  por  uma  classe  sacerdotal  cuja 
autoridade  suprema  é  popularmente  chamada  de  mãe-de-
santo ou  pai-de-santo,  mas que recebe o  título  genérico  de 
humbondo (étimo fon)  entre  as  “nações”  jeje;  de  ialorixá ou 
babalorixá (étimos iorubas)  entre  as “nações”  nagô,  queto e 
ijexá; de  mameto ou  tateto (étimos bantos) entre as “nações” 
congo, angola. Esses grupos se caracterizam por um sistema 
de  crenças  associadas  ao  fenômeno  de  possessão  ou  de 
transe  místico  provocado  por  divindades  popularmente 
chamadas de  santos, mas que recebem o nome genérico de 
voduns (étimo  fon)  entre  as  “nações”  jeje;  de  orixás (étimo 
ioruba)  entre  as  “nações”  nagô,  queto  e  ijexá;  de  inquices 
(étimo  banto)  entre  as  “nações”  congo,  angola.  Da  mesma 
maneira, durante as cerimônias públicas festivas dos cultos em 
geral, canta-se para voduns em jeje (fon), para orixás em nagô 
(iorubá), para as inquices em congo-angola (banto).

Câmara Cascudo (1988, p.186) buscou sintetizar o termo expressando em sua 

descrição uma multiplicidade de sentidos atribuídos concomitantemente ao termo, 

Festa religiosa dos negros jeje-nagôs na Bahia, mantida pelos 
seus  descendentes  e  mestiços.  Lugar  onde  essa  festa  se 
realiza.  Macumba  no  Rio  de  Janeiro,  Xangô  em  Alagoas  e 
Pernambuco.  Sede religiosa do culto negro, com o barracão 
onde as  filhas-de-santo  cumprem sua  longa iniciação  sob a 
direção do pai  ou mãe-de-santo.  Terreiro.  O “Candombe” do 
Rio  da  Prata  é  diverso,  constituindo  de  festa  profana, 
semelhante aos reisados, congos, maracatus, coroamento de 
reis nas festas de N. Senhora do Rosário. Os negros de origem 
banta dão o mesmo nome aos centros de sua devoção.  Há 
candomblés chamados de Caboclo, onde a influência indígena 
e mestiça predomina.
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A descrição  efetuada  pelos  autores  confirma  uma  influência  dos  diversos 

grupos étnicos, bantos e iorubás, e uma organização de culto que se diferenciou a 

partir de um estoque etno-linguístico (próprio das diferentes nações de Candomblé), 

que  a  princípio  apresentaria  uma  uniformidade  nas  crenças  e  práticas  rituais, 

possibilitando  a  criação  de  analogias  entre  as  “nações”,  vistas  como  modos  de 

conciliação, engendramento e identificação.

Para Harding (2000), o termo “Candomblé” surge no momento em que o termo 

calundu deixa de ser utilizado. Sua tese repousa no fato de que o surgimento do 

Candomblé seria uma resposta à escravidão e uma forma de resistência contra a 

desumanização  do  africano  escravizado.  Enfatiza  os  conceitos  de 

“comunhão/comunidade,  refúgio/resistência  e  cura/reparação  como  meios  para 

criação de um sentido de identidade negra alternativa sob a escravidão” (ibidem, 

p.1). 

Na síntese das visões apresentadas sobre o termo Candomblé, verificam-se 

muitos pontos comuns e relevantes. A alternância de determinadas categorias em 

períodos distintos, deve, contudo, ser inserida na análise de sua formação. 

Parés (2006) insere, em seus estudos, contextos que estimularam as divisões 

étnicas por nações, como, por exemplo, seu estímulo pelos poderes públicos30, bem 

como  a  emergência  de  uma  identidade  “africana”  associada  à  cultura  iorubá. 

Considera  a  dinâmica  de  contraste  entre  os  interesses  e  valores  da  “classe” 

subalterna  dos  negros  e  os  da  camada  senhorial  determinante,  para  configurar 

importantes características do Candomblé. Nesse sentido, o autor aponta como uma 

ressignificação de antigas práticas religiosas com novas intencionalidades, “[...]  a 

reinterpretação de novas formas religiosas com velhos sentidos”. No confronto com 

a  cultura  ibérica  e  o  Catolicismo  popular,  o  Candomblé  emergiu  como  uma 

instituição religiosa periférica, portadora de um discurso cultural paralelo e por vezes 

contra-hegemônico. Conforme ele ainda explica,

[...]  a  gênese do Candomblé  não pode ser  reduzida  a  uma 
posição de “classe” ou a uma simples resposta de resistência à 

30

3

 A exemplo do registro feito pelo Conde dos Arcos. 
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escravidão, e deve ser também encarada como o resultado ou 
efeito  do  encontro  intra-africano,  possuindo  uma  relativa 
autonomia  em  relação  à  sociedade  mais  abrangente 
decorrente  da  sua  própria  dinâmica  interna  (PARÉS,  2006, 
p.129). 

A importância dos libertos no desenvolvimento e manutenção do Candomblé foi 

fundamental,  principalmente  porque  eram  eles  que  dispunham  de  recursos 

financeiros que percebiam por seu trabalho, agora remunerado, e pela mobilidade 

que  estes  adquiriram  na  sociedade,  sua  circulação  em  contextos  diversificados. 

Foram os libertos aqueles a promover e estabelecer vínculos externos à comunidade 

negra.  Concomitantemente,  essa  mobilidade  e  abertura  constituíram-se  em 

indicadores da consolidação e expansão do Candomblé. (ibidem, p.129).

É importante observar que tanto os africanos libertos como os  calunduzeiros 

setecentistas  tinham  uma  função  legitimada  pela  sociedade.  Ambos  prestavam 

serviços religiosos a uma variedade de clientes,  abrangendo um espectro  social 

significativo para além da comunidade negra, incluindo pardos e brancos, pobres e 

ricos, livres, libertos e escravos. Isso indica que o Candomblé, já desde o seu início 

e de forma crescente, baseou suas atividades numa estratégia de integração social, 

pelo menos no que se refere a clientes e participantes. 

As  descrições  acerca  do  termo Candomblé  remetem certamente  a  práticas 

religiosas distintas, oriundas, a princípio, de diferentes origens africanas, associada 

a  uma  modalidade  de  rito  e  diferenciadas  no  Brasil  através  das  “nações”  de 

Candomblé. 

Jocélio  Teles  dos  Santos  (1989)  aborda  a  pluralidade  dos  terreiros, 

relacionando  esta  pluralidade  à  autonomia  que  estes  têm  entre  si,  num 

questionamento  desenvolvido  a  partir  do  próprio  uso  do  termo  “Candomblé”  ou 

“Candomblés”. Retoma a questão da estrutura jeje-nagô, tida como dominante, a 

partir da correlação nagô/urbano e banto/rural. Essas oposições delineadas em suas 

análises acerca do termo Candomblé e sua utilização (no singular ou no plural) o 

levam a questionar a existência ou não do Candomblé em Salvador. 

Falamos em Candomblés, por nos colocarmos na posição de 
que  na  verdade  não  existe  “o  Candomblé  da  Bahia”,  mas 
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optaríamos  por  falar  em  Candomblé,  ao  verificar  que  a 
pluralidade  dos  terreiros  existentes  e  também  a  dinâmica 
sociocultural  na  qual  estão  inseridos  fazem  com  que  cada 
terreiro  seja  na  verdade  um  Candomblé.  Com  isso,  não 
queremos dizer que não haja uma uniformidade nas crenças, 
práticas rituais, etc.,  seja nos terreiros de origem banto, jeje, 
nagô ou ijexá. O que queremos deixar claro é que não se pode 
mais falar nos Candomblés de Salvador como se constituíssem 
um modelo caracterizado como urbano em contraposição com 
um certo modelo rural. E que, embutido nesse modelo urbano, 
estaria a estrutura jeje-nagô tida como dominante em relação 
as  demais  nações,  caracterizadas  dentro  do  modelo  rural 
(SANTOS,1989, p.11).

Santos (1989) retoma a discussão que polariza os grupos religiosos bantos e 

iorubás advertindo que este tipo de análise, entre outros desvios, foi responsável 

pela “dicotomização terreiro de culto aos orixás e terreiro de culto aos caboclos [...].” 

(ibidem, p.12).  Pode-se  observar  que,  inserindo  a  questão  da  existência  de  um 

modelo religioso puro, tradicional, responsável pela dicotomia entre religião urbana e 

rural, encontramos implícita uma perspectiva que reconhece uma uniformidade nas 

crenças e nas práticas rituais dos terreiros baianos de Candomblé.

Ordep  Serra  (1995)  discute  a  questão  da  existência  e  uniformidade  do 

Candomblé na Bahia e expõe outra perspectiva, contrária àquela apresentada por 

Santos. Primeiro, atribui à sua crença na existência do Candomblé da Bahia sua 

decisão em pesquisá-lo. Em seguida, ao abordar a questão da uniformidade, diz: 

“não acredito  de  jeito  algum que haja uma uniformidade nas crenças e  práticas 

rituais, etc., nos terreiros de origem banto, jeje, nagô ou ijexá [...]” (SERRA,1995, 

p.43). 

O autor considera em suas análises as dinâmicas ocorridas em Salvador no 

período de seu processo de industrialização, e como essas transformações tanto 

alteraram o contexto urbano quanto o rural. A produção de uma nova configuração 

se  daria  “[...]  em  grande  medida,  “rurbana”.  Por  sinal,  os  Candomblés  que  a 

pontilham eram também chamados de roças – e mesmo hoje isso ainda sucede (o 

nome dos terreiros aponta em mesma direção). Este uso se verifica difundido em 

todas as “nações” (ibidem, p. 44). 
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O Candomblé,  independentemente da nação,  se apresenta de modo que é 

possível perceber semelhanças no desenvolvimento do culto, como a crença nas 

divindades, o transe, a presença de hierarquias, os sacerdotes do culto, o culto aos 

ancestrais  e  o  processo  iniciático,  entre  outros  procedimentos  e  preceitos. 

Entretanto,  mesmo  que  pertençam  a  uma  mesma  nação  e  possuam  laços  de 

parentesco  com  sua  família-de-santo31,  os  terreiros  guardam  entre  si  um  grau 

considerável de autonomia, implicando uma diversidade de cruzamentos e inúmeras 

variáveis  componenciais  na  produção  de  uma  enorme  ampliação  de  formas 

variáveis, o que, em certa medida, rompe com a idéia de uma “suposta uniformidade 

do culto”. Neste fazer, é preciso que se diferencie modelo de rito e denominação 

litúrgica. 

Segundo Lima (1984), não existe um rito jeje-nagô, ainda que alguns terreiros 

assim  se  classifiquem  e  que  os  antropólogos  também  o  façam.  “É  muito  difícil 

encontrar uma pessoa da seita, um velho pai-de-santo ou mãe-de-santo que diga 

que sua ‘Casa’ é jeje-nagô. Estão dizendo certamente, hoje, porque estão lendo as 

informações  dos  antropólogos”  (ibidem,  p.18).  Ora,  se  por  um  lado  essas 

expressões devem ser vistas sob seu aspecto descritivo, por outro lado, terminam 

por  expressar  um  processo  aculturativo  de  múltipla  origem.  Cada  uma  dessas 

religiosidades e, por extensão, suas culturas irá valorizar sua própria contribuição ao 

processo, destacando em menor grau a contribuição de outros grupos.

E  o  modelo  resultante  das  várias  formas  de  resistência  e 
acomodação é o que parece estar cristalizado na Bahia: um 
tipo de religião popular em que predominam os elementos mais 
dramáticos do ritual e as formas simbólicas mais expressivas 
das  culturas  dos  jejes,  nagôs,  angolas,  congos  e  caboclos 
brasileiros (LIMA, 2003, p.36).

O autor reconhece a presença e importância dos variados grupos étnicos na 

formação do Candomblé e, com isso, também reafirma sua dimensão coletiva, sua 

diversidade, sua organização social, isto é, seus habitus enquanto um grupo social 

31

3

 A expressão é entendida nos Candomblés como um equivalente significativo dos sistemas 
familiares tradicionais, sem as racionalizações analíticas e definitórias, que fazem de família 
um  conceito  ainda  polêmico,  da  sua  definição  à  sua  estrutura  e  de  sua  tipologia  à  sua 
universalidade (LIMA, 2003, p.24). 
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que  possibilita  uma interação  do  indivíduo com contextos  globais,  além de uma 

identificação entre seus pares, em um contexto interno. 

Por  sua  vez,  Pierre  Bourdieu  (1992)  recupera  a  noção  de  habitus da 

Escolástica, especificamente, sua ênfase na dimensão de um aprendizado passado 

internalizado na subjetividade individual e reinterpreta essa noção no embate entre 

objetivismo e fenomenologia definindo-o como um

Sistema  de  disposições  duráveis,  estruturas  estruturadas 
predispostas a funcionar como estruturas estruturantes, isto é, como 
princípio gerador e estruturador das práticas e das representações 
que podem ser  objetivamente ‘reguladas’ e  ‘regulares’,  sem ser  o 
produto da obediência a regras, objetivamente adaptadas a seu fim, 
sem supor a intenção consciente dos fins e o domínio expresso das 
operações  necessárias  para  atingi-los  coletivamente  orquestradas, 
sem  ser  o  produto  da  ação  organizadora  de  um  regente 
(BOURDIEU,1994, p.61).

 Este é um aspecto fundamental, quando se busca compreender o Candomblé, 

uma  vez  que  a  formação  de  uma  coletividade  é  uma  condição  para  o 

desenvolvimento do ritual, onde cada elemento desenvolve atividades determinadas 

e o conjunto garante sua continuidade. 

Herskovits  (1966  apud  LIMA,  2003)  desenvolve  um  enfoque  sobre  a 

organização  social  presente  no  Candomblé,  baseado  na  livre  associação  e  na 

influência  apresentada pelas  relações de parentesco sobre  o  grupo,  sua origem 

tribal em sua formação e estrutura. Segundo Lima (2003), Herskovits afirma:

Do ponto  de  vista  da  organização  social,  o  candomblé  deve  ser 
considerado como um grupo baseado na livre participação que, por 
sua  vez,  é  significativamente  influenciada  pelo  parentesco  e  pela 
origem  tribal  africana.  Funciona  como  instrumento  de  ajuste  e 
controle social e, do ponto de vista econômico, opera como um meio 
de promover a ajuda mútua. Sua estrutura é hierárquica, com limites 
de  autoridade  e  responsabilidade  bem  definidos.  O  principio  de 
senioridade desempenha um papel importante e, por vezes, limitador 
para  determinar  a  posição  do  indivíduo  no  grupo.  Embora  nunca 
aplicado  com  rigor,  este  princípio  atua  como  instrumento  de 
manutenção da estrutura corporativa, como um fim para alcançar as 
metas  religiosas  estabelecidas  e  objetivos  sociais  e  econômicos 
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espelhados pela organização do culto e o modelo de comportamento 
dos  seus  membros.  O  controle  social  é  obtido  através  da 
manipulação  das  sanções  sobrenaturais  por  aqueles  que  são 
investidos de autoridade. A identificação dos membros com o grupo e 
suas  atividades  é  internalizada  para  que  se  torne  o  mecanismo 
principal  de  ajuste  individual,  provendo  a  sensação  de  segurança 
psicológica e os meios de ascensão social, fins econômicos e status 
(HERSKOVITS, 1966, p.229 apud LIMA, 2003, p. 57).

Dessa  maneira,  Herskovits  expõe  os  elementos  nucleares  da  organização 

social  do grupo no Candomblé colocando no centro a etnicidade,  a tradição e a 

criação de um habitus que contemplem mecanismos de controle e ajustes sociais. O 

Candomblé  explicitaria,  tal  qual  na  sociedade  mais  ampla,  em  que  todos  se 

encontram inseridos, as bases sobre as quais se articularia o pessoal e o social, 

considerando  a  etnicidade  como  um  elemento  singular  nesta  articulação.  Sua 

importância  reside  no  reconhecimento  teórico-metodólogico  dessa  relação 

possibilitando a superação da falsa dicotomia entre individual/social, mostrando que 

é  exatamente  através  dessa  articulação  “entre”  as  duas  instâncias  que  se 

desenvolvem as dinâmicas de construção de identidades. 

Temos, assim, colocada a situação de contato entre os variados grupos étnicos 

africanos, entre estes e o colonizador e entre outros grupos étnicos como o índio, 

nativo da terra. Desse encontro interétnico, em situação de diáspora, o Candomblé 

se formou e ainda hoje se forma, mostrando seu caráter constante de atualização. A 

diáspora  característica  de  um  Atlântico  Sul  negro  remete  à  identidade  de 

comunidades formadas a partir de princípios ou ideias, mesmo que se identifique 

nessas comunidades a retomada de relações pertinentes àquelas de comunidades 

de vida e destino (a comunidade de origem), reconhecendo a migração de aspectos 

desta para outros campos da vida social, como parece ser o caso da religiosidade 

em que relações de pertença presentes na família tradicional africana migram para 

os terreiros, ressignificadas e reapropriadas, como parece ser o caso da família-de-

santo.  O pertencimento a uma família-de-santo restabelece os laços de inclusão 

entre os sujeitos e, assim, suas formas de identificação e diferenciação. 

A percepção,  hoje,  de que a identidade e o pertencimento não possuem a 

solidez que outrora se acreditava corroeu, portanto, seu estatuto de garantia como 
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condição eterna, rompendo com estruturas de certeza, fixação, solidez e constância. 

Neste sentido, mostrou seu caráter de revogação, negociação e criação constantes, 

além de reconhecer determinados aspectos como as tomadas de decisão, a forma 

de ação e os caminhos percorridos pelos sujeitos, o livre arbítrio de cada um como 

condições cruciais hoje, tanto para o pertencimento quanto para a identidade. 

Colocadas as reflexões iniciais acima sobre o termo Candomblé destacando os 

elementos presentes em sua organização social, responsáveis pela elaboração de 

um habitus, convém agora enfrentar a discussão sobre a circularidade da identidade 

e suas implicações na formação de um habitus religioso.

1.3   A CIRCULARIDADE DE CONCEITUAÇÕES SOBRE A IDENTIDADE

A própria multiplicidade de sentidos associados ao termo identidade, encontra 

expressão nas diversas áreas de conhecimento em que pesquisadores de diversas 

disciplinas  se  dedicaram  ao  estudo  do  tema.  Sua  revisão  permite  conceituar  a 

identidade  a  partir  de  sua  processualidade  histórica  implicada  no  conjunto  das 

relações  que  transversalizaram  a  vida  cotidiana.  Entretanto,  esta  tarefa  de 

conceituação  nos  remete  ao  seu  caráter  intangível  e  ambivalente,  e,  por  isso 

mesmo, a impressão de um território movediço. Daí ser sempre um tema polêmico, 

escorregadio,  por  vezes  evasivo,  quase  um  a priori, ou  seja,  a  idéia  de  uma 

realidade preexistente. 

Nas últimas décadas, estudiosos têm chamado insistentemente a atenção no 

sentido de que a questão da identidade precisa envolver-se com o que realmente é: 

uma convenção socialmente  necessária.  Simmel  (1983)  já  havia  assinalado  que 

falamos de identidade em razão do colapso daquelas instituições que, por muitos 

anos, constituíram as premissas sobre as quais se construiu a sociedade moderna. 

Além disso, esta questão sempre despertou interesse, tanto das pessoas comuns, 

inseridas  no  universo  consensual,  quanto  de  pesquisadores.  Segundo  Carlos 

Rodrigues Brandão (1986),  a  palavra  identidade é  antiga e foi  pouco usada por 
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filósofos e psicólogos. “De alguns anos para cá, começou a ser convocada com 

maior freqüência para os debates e escritos de sociólogos e antropólogos. Entre 

estes últimos, ela tem sido associada à palavra ‘etnia’ para gerar ‘identidade étnica’” 

(BRANDÃO,  1986,  p.36),  especialmente  importante  no  estudo  sobre  as  novas 

configurações afro religiosas. 

A historicidade do termo nos permite visualizar  as diferenciadas visões que 

predominaram  em  períodos  distintos  da  vida  social,  bem  como  os  contextos 

produzidos pelas pessoas e ou grupos sociais na atribuição de significados, para si 

mesmos  e  para  os  outros.  Este  fazer  era  intermediado  pelos  agenciamentos 

coletivos que os tornavam sujeitos, grupos, sociedades e nações, a partir de uma 

série  de  elementos  como nomes,  símbolos,  religiosidade e  sinais  de  diferenças. 

Trata-se então de compreender como foram construídas as idéias que fazem dos 

indivíduos pessoas em seus mundos, considerando as redes de relações postas 

com outros mundos. Isto implica que se considerem algumas abordagens teóricas 

que deram suporte ao termo e que buscaram articulá-lo com os demais territórios da 

esfera social. Dessas articulações, emergiram novas formas de ser, de estar e viver 

no mundo. 

Iniciaremos por abordar uma das tendências da Antropologia Social que, em 

interface com a Psicologia e a Psicanálise, integraram o campo de estudos a que se 

veio chamar Cultura e Personalidade. O conceito de personalidade privilegiava uma 

perspectiva  individualista  assentada  numa  visão  em  que  os  princípios  médicos 

sustentavam uma proposta,  na  qual  os  debates  versavam sobre  o  “normal”  e  o 

“patológico”, o “natural” e o “inerente”. O ser biológico e individual, mantido por uma 

estrutura  psíquica  invariante  em  seu  desenvolvimento  normativo,  vai  fundar  a 

dicotomia entre o indivíduo e o grupo, entre homem e sociedade. O conceito de 

personalidade disponibilizava uma diversidade de princípios que viriam a classificar 

o indivíduo em categorias, afirmando uma visão de sujeito frente a uma variedade de 

ambientes sociais.  O comportamento configurava-se como o meio para suprir  os 

princípios  constitutivos  da  personalidade  normal  ou  patológica.  Visto  sobre  este 

prisma, “a história social  e singular do indivíduo participava como pano de fundo 

para  a  expressão  dos  comportamentos  “sabidamente”  conhecidos”  (LAURENTI; 

BARROS, 2000, p. 2). Esse primeiro enfoque dado à identidade coaduna com o que 

Hall (2004) afirma em relação ao sujeito do “iluminismo”, idéia de sujeito assentada 
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numa  concepção  de  pessoa  humana  na  qual  o  sujeito  é  totalmente  centrado, 

unificado, portador de razão, de consciência e ação. Núcleo, que, primeiramente, 

emerge  ao  nascimento  do  sujeito  e  com  ele  se  desenvolve,  mesmo  que 

essencialmente o mesmo (contínuo ou idêntico a ele) ao longo de sua vida. 

Observa-se que, na identidade pessoal, estava centrado o eu, o indivíduo. Sua 

biografia,  produzida  e  relacionada  à  sua  história  social,  não  é  considerada  na 

construção de sua identidade, produzida a partir de referenciais de “normalidade”, 

padrões de comportamentos preexistentes.  Aos efeitos desta pesquisa,  interessa 

destacar que, em determinado período da formação do Candomblé no Brasil,  os 

cultos afro-brasileiros foram tratados com base nesse referencial de conhecimento, 

alimentando os primeiros estudos sobre a religião africana no Brasil e produzindo 

uma  série  de  estereótipos  em  relação  à  cultura  africana,  especificamente  sua 

dimensão religiosa.

Por outro lado, os estudos que se voltaram para os aspectos da vida social 

relacionados à simbolização da realidade, às representações sociais, à ideologia, 

dispensavam  essa  visão  centrada  no  eu,  desenvolvendo  outro  pressuposto.  A 

referência  na  “evidência  de  que  a  pessoa  de  cada  um  de  nós  é  uma  lenta 

construção  da  sociedade  sobre  os  seus  membros,  através  de  um  ensino-

aprendizagem de formas de sentimento, pensamento e ação” (BRANDÃO, 1986, p. 

15) era a tônica central dos enfoques sociais. 

George Mead, ao referir-se sobre a relação de indivíduo e sociedade, tece o 

seguinte comentário: 

Na medida em que pode ser um objeto para si,  a pessoa é 
essencialmente  uma estrutura  social  e  surge da  experiência 
social. Depois que surgiu, a pessoa proporciona a si mesma, 
de certo modo, as suas experiências sociais e assim podemos 
conceber uma pessoa absolutamente solitária.  No entanto, é 
impossível  imaginar uma pessoa surgida fora da experiência 
social (MEAD, s. d., p. 172).

Observa-se que Mead não nega o “pessoal”, o que é singular em cada sujeito, 

afirma que sua produção se dá na esfera social pelo grupo. Isso, em certa medida, 
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confirma a ideia de uma convenção socialmente necessária, de uma realidade em 

“princípio” preexistente.

Marcel  Mauss  (1974)  afirma  que  a  ideia  de  persona,  sujeito  ou  mesmo 

indivíduo não é inata ao espírito do homem, mas, antes, uma produção social. Neste 

sentido, reafirma seu caráter de uma convenção socialmente necessária, construída. 

Nas  sociedades  tradicionais,  mesmo  quando  se  podiam  notar  bases  sociais  de 

ensino aprendizagem – aquelas capazes de produzir  um efeito  socializador  com 

potencial de gerar sujeitos aptos a agirem segundo os padrões convencionais do 

grupo, da tribo ou do clã – não existia ainda uma ideia que correspondesse ao que 

hoje compreendemos como sujeito, pessoa ou indivíduo. O que se observava era a 

existência de um imaginário com a capacidade  de representar os lugares sociais, 

seus personagens ou seus rituais, a expressão de sua ordem social. Esta ordem 

produzia modos concretos de agenciamentos dos jogos de posições, dados através 

das relações possíveis entre categorias de indivíduos, como por exemplo: pais e 

filhos, marido e mulher, ancestrais e descendentes, irmãos, primos, governantes e 

governados. O mesmo decorria com a ordem simbólica estendida a todos do grupo, 

e  que expressava os  modos como a  vida  social  era  imaginada coletivamente  e 

como, através dela o grupo pensava suas relações vitais com a natureza, com o 

universo, seus  habitus. Sua ritualização pelo grupo se dava através da mediação 

com o corpo, transformado em canto e dança, em codificação da conduta e, em 

oração aos deuses (BRANDÃO, 1986).  

A ordem simbólica, portanto, produz, codifica e relaciona os diversos grupos, 

formando  uma  rede  de  subjetividades  capaz  de  identificar  as  hierarquias 

representadas pelos jogos de posições, de relações sociais e de suas crenças. A 

idéia  de  pessoa  é  definida  dentro  do  grupo  social  e  os  componentes  são 

pessoalizados através dele, considerando uma diversidade de aspectos singulares 

do próprio grupo. A ancestralidade detém uma função significativa tanto para o grupo 

como para a pessoa, uma vez que o lugar no grupo também passa pelo direito de 

descendência:  herdeiro  do  mesmo nome de um mesmo ancestral  verdadeiro  ou 

imaginário, de seus títulos e de suas posses, incluindo o seu papel no ritual coletivo. 

O  habitus da coletividade é,  portanto,  reconhecido tanto pelos “de dentro”  como 

pelos “de fora”, atuando diretamente na construção da identidade do sujeito e de sua 

coletividade, incluindo todas as transformações histórico-sociais ocorridas. 
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Esses aspectos, quando inseridos ao estudo de identidades no campo afro-

religioso, merecem consideração, uma vez que a sacralidade, as trocas e permutas 

permaneceram na vida do sujeito, reconfiguradas ou mesmo mais sofisticadas.

 Sendo  as  identidades  construídas  continuamente  em  contextos  em 

transformações, ocorre uma relativização do que até então a definia: uma suposta 

autonomia e auto-suficiência interior do sujeito. Os novos enfoques irão percebê-la 

através da relação com outras pessoas importantes para o sujeito, mediadores para 

ele de “[...] os valores, os sentidos e símbolos – a cultura – dos mundos que ele/ela 

habitava” (HALL, 2004, p. 11).

Essa interação entre o eu e a identidade tanto evidencia a relação do eu com a 

sociedade como é posto em evidencia por ela. Esse é um aspecto fundamental para 

a definição do “sujeito sociológico”, aquele ainda possuidor de seu eu interior, de sua 

essência, denominada de “o eu real”, destacando que este “eu real” se desenvolve 

num  diálogo  contínuo  com  os  mundos  culturais  “exteriores”  e  suas  identidades 

diversas. Subentende-se deste argumento que o desenvolvimento da identidade se 

dá a partir de estágios crescentes de autonomia, como produto da socialização e 

garantida  pela  individuação.  Dessa  maneira,  a  identidade  preencheria  o  espaço 

entre o “interior” e o “exterior”, ou ainda, entre o mundo pessoal e o mundo público, 

social.         

Outro  fator  importante  na  discussão  da  identidade  é  a  questão  da 

temporalidade, o tempo decorrido dos acontecimentos, responsável pelo transcorrer, 

pelo ritmo de vida como um todo. Trata-se do tempo em seu estado de permanência 

e/ou aceleração. Tomemos como exemplificação dessa questão o processo que se 

iniciou a partir do Renascimento, com a comunhão entre dois fatores, a saber: o 

estabelecimento da sociedade capitalista e a expansão colonial europeia. Pode-se 

inferir o quanto essa comunhão foi determinante na vida da sociedade global, uma 

vez  que  mudou  e  acelerou  o  ritmo  das  mais  diversas  sociedades.  O  contexto 

emergente  desta  relação  confirma  essa  idéia  quando  “[...]  simultaneamente,  a 

Europa torna-se consciente do alcance universal de sua civilização, doravante capaz 

de  conquistar  o  mundo”  (AMIN,  1989,  p,  71).  Deste  novo  contexto,  emerge  um 

discurso  legitimador  cuja  premissa  central  utiliza  três  pressupostos  em  sua 

construção, a saber: 
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[...]  a  valorização  trans-histórica  e  instrumental,  da 
racionalidade  ocidental;  a  valorização  da  história  européia 
supostamente  a  única  capaz  de  produzir  o  “milagre  do 
capitalismo”; e finalmente, a incapacidade de outros povos de 
alcançar o desenvolvimento econômico devido a características 
que lhes seriam inerentes (LIMA REIS, 1999, p. 31). 

Samir  Amin  (1989)  corrobora  com essa premissa,  acrescentando  que  essa 

legitimação  da  cultura  européia  insere-se  no  que  ele  chamou  de  invenção  de 

“verdades eternas”, sustentadas pelo Cristianismo, pelo mito da origem grega e pela 

criação  do  orientalismo  que,  usado  em  oposição  ao  Ocidente,  produziria  uma 

imagem de “Ocidente eterno” e seu(s) outro(s). Em relação aos termos Ocidente e 

Oriente,  Said faz a seguinte observação: “[...]  enfatizo que nem o termo ‘Oriente’ 

nem o conceito de ‘Ocidente’ tem estabilidade ontológica; ambos são constituídos de 

esforço humano – parte afirmação, parte identificação do outro (AMIN, 2007, p.13). 

A difusão da cultura europeia foi assegurada, sobretudo, através dos sistemas 

escolares  articulados  a  grupos  religiosos,  que  investidos  da  missão  civilizadora, 

impuseram  o  modelo  de  vida  eurocêntrico.  A  consequência  dessa  difusão,  a 

princípio, revela-se a partir da experiência na qual o sujeito vivencia a sensação de 

estar dividido em dois mundos, realizando um “diálogo entre dois eus”, entre duas 

temporalidades. 

O projeto expansionista europeu, por sua natureza, pode ser considerado a 

gênese  de  um  processo  irreversível  de  globalização,  que  pôs  em  destaque  a 

interdependência da história das metrópoles e das colônias, do europeu e do não-

europeu,  dos  centros  e  das  periferias  (LIMA  REIS,  1999),  de  uma  forma  de 

pensamento  que se  pôs como referência  para explicar  o  mundo,  o  racionalismo 

ocidental. Por outro lado, “Em parte por causa do império todas as culturas estão 

interligadas;  nenhuma  está  isolada  e  pura;  todas  são  híbridas,  heterogêneas, 

extraordinariamente  diferenciadas  e  não-monolíticas”  (SAID,  1994).  Não  há 

simplesmente uma unidade, nem mesmo na própria noção de indivíduo: criado a 

partir dos genes, paterno e materno, o sujeito nesse mundo cresce através de novos 

contatos, “fazendo com que a aprendizagem e a constituição de si dependam de 
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uma mestiçagem” (LIMA REIS, 1999, p. 34), uma vez que o sujeito se desenvolve 

enquanto tal através de um processo contínuo de relação com ou outros.

 Michel Serres (1999) afirma que a relação produz a pessoa, ativa processos 

de intersubjetividades naturais das redes múltiplas de relacionamentos a que todos 

os  sujeitos  participam.  Descreve  um processo  de  mudança  e  adaptação  do  eu, 

adaptado,  asujeitado aos laços da  comunicação.  Dessa forma,  insere a imagem 

construída pelo outro, na configuração de todos aqueles que habitam dentro do eu 

através dos relacionamentos sucessivos ou justapostos, produtores do eu, agora, 

sujeito adjetivado. [...]  Então o eu é um corpo mesclado, constelado,  manchado, 

zebrado, tigrado, ocelado, mourisco, ao qual a vida vai se ajustar  O eu, a partir de 

então,  é  identificado  por  ele  “como  uma  mistura,  um  aglomerado  bem  ou  mau 

temperado, exatamente um temperamento” (SERRES, 1999, p.167-.168).

O conceito de mestiçagem elaborado por Serres pertence a um conjunto de 

conceitos  como,  hibridismo,  sincretismo  de  crenças  e  também  outras  misturas 

modernas entre o artesanal e o industrial. Entretanto, na mestiçagem, não ocorre 

somente  a  fusão,  a  coesão  e  a  osmose.  Observando  mais  atentamente  os 

processos desencadeados na mestiçagem, temos ainda a confrontação e o diálogo, 

pois o pensamento e as práticas mestiças são pensados a partir dos recursos de 

reconhecimento  e  de  diferenciação  concomitantemente,  elaborando,  assim,  as 

tensões  sobre  as  diferenças,  constituindo-as.  É  importante,  aqui,  situar  algumas 

diferenças entre esses termos.

 Canclini (2003) sugere que o objeto de estudo seja o processo de hibridação e 

não a hibridez. A hibridação como processo de interseção e de transações é o que 

torna possível  que a multiculturalidade evite  o  que tem de segregação e,  dessa 

maneira, se converta em interculturalidades, favorecendo o reconhecimento do que 

contém de desgarre e o que não chega a fundir-se. Temos aí explicitados os limites 

da hibridação,  a partir  “[...]  do que não se deixa, ou não quer,  ou não pode ser 

hibridado” (CANCLINI, 2003, p. XXVII). 

As  correntes  migratórias,  em certa  medida,  demonstraram que  a  oscilação 

entre a identidade de origem e a de destino por vezes leva o migrante a falar com 

espontaneidade a partir de vários lugares, sem misturá-los. Isso nos remete, mais 

uma vez, aos dois tipos de identidade citados acima: a de vida e destino e aquela 
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formada a partir de princípios ou ideias. É interessante observar que, hoje, o sujeito 

se coloca no mundo em decorrência de lugares e tempos distintos, circulando entre 

as identidades do primeiro grupo e as do segundo grupo,  reconhecendo que as 

comunidades  do  segundo  grupo  emergem  das  transformações,  resistências  e 

rupturas  nas  comunidades  do  primeiro  grupo.  Isso  explica  como  os  variados 

sistemas de identificação e conceituais influenciaram tanto a sociedade geral quanto 

os grupos tradicionais, produzindo novas identificações.

Maria  da  Graça Jacques aporta  uma breve exposição sobre  essa questão, 

relacionando  seu  uso  a  uma  diversidade  de  predicativos  na  classificação  de 

diferentes sistemas de identificação que constituiriam a identidade: 

Jurandir  Freire  Costa  emprega  a  qualificação  “identidade 
psicológica” para se referir a um predicado universal e genérico 
definidor  por  excelência  do  humano,  em  contraposição  a 
apenas um atributo do eu ou de algum eu como é a identidade 
social,  étnica  ou  religiosa,  por  exemplo.  Habermas  (1990) 
refere-se à “identidade do eu”, que se constitui com base na 
“identidade  natural”  e  na  “identidade  de  papel”  a  partir  da 
integração dessas através da igualdade com os outros e da 
diferença em relação aos outros.  Com base no pressuposto 
inter-relacional  entre  as  instâncias  individual  e  social,  a 
expressão  “identidade  social”  vem  sendo  empregada 
(NETO,1985) buscando dar conta dessa situação (JACQUES, 
1998, p.161).

Segundo Jacques, instala-se então uma dicotomia em que “[...]  a identidade 

passa a ser qualificada como identidade pessoal (atributo específico do indivíduo) 

e/ou identidade social (atributos que assinalam a pertença a grupos ou categorias)” 

(1998,  p.161).  O  fato  de  que  projetamos  a  “nós  próprios”  nessas  identidades 

culturais,  ao  mesmo  tempo  em  que  internalizamos  seus  significados  e  valores, 

tornando-os  “parte  de  nós”,  permite  alinhar  os  sentimentos  subjetivos  com  os 

lugares objetivos que o sujeito ocupa no mundo social e cultural. “[...] A identidade, 

então,  costura (ou,  para usar  a  metáfora médica,  ‘sutura’)  o  sujeito  à estrutura”. 

(HALL, 2004, p.12). Desse modo, tanto o sujeito quanto os mundos culturais por ele 

habitados se estabilizam num movimento recíproco, em que ambos se tornam mais 

unificados e predizíveis. 
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 Brandão  (1990,  p.37)  retoma  essa  discussão,  afirmando  que  os  termos 

identidade e  social sugerem, respectivamente, um conceito que “[...] explique, por 

exemplo, o sentimento pessoal e a consciência da posse de um eu”, estabelecendo 

uma relação em que, concomitantemente, se considere tanto o indivíduo como a 

coletividade,  a  partir  da  concepção  de  homem inserido  na  sociedade,  integrado 

numa rede de relações sociais. Já Marx (1978, p. 9) dizia acerca dessa relação: “A 

sociedade  é,  pois,  a  plena  unidade  essencial  do  homem  com  a  natureza,  a 

verdadeira  ressurreição  da  natureza,  o  naturalismo  acabado  do  homem  e  o 

humanismo acabado da natureza”. 

Os  enfoques reportados demonstram não somente  uma diversidade teórica 

quanto à ênfase que ora é dada ao individual, ora ao social, ora ao simbólico, o que 

evidencia não necessariamente oposições, mas principalmente, focos distintos que 

cada  corrente  desenvolveu,  além da  exposição  do  aspecto  de  mobilidade  e  de 

contigüidade entre os campos de conhecimento. Todavia, é possível concluir que à 

concepção  biológica  de  sujeito  subjaz  à  ruptura  entre  homem  e  sociedade, 

sugerindo  um  entendimento  de  homem  como  sendo  dois;  coexistindo 

independentemente e/ou separadamente um “eu” e um homem que se relacionaria 

com outros homens.  Nessa concepção, encontramos subentendida uma ideia  de 

natureza humana em que todas as potencialidades do indivíduo já nascem com ele, 

tendo  o  meio  social  apenas  a  função  de  prover  as  condições  para  que  essas 

habilidades  pré-determinadas  se  manifestem.  De  acordo  com  tal  concepção,  o 

contexto social desenvolve um papel secundário no desenvolvimento do indivíduo.

O  homem,  enquanto  ser  sócio-histórico,  redimensiona  as  especificidades 

humanas,  imprimindo  outro  significado  às  condições  biológicas.  Todavia,  as 

características humanas historicamente desenvolvidas se encontrariam objetivadas 

na forma e nas relações sociais que cada indivíduo encontra como dado existente, 

como formas históricas de individualidade, e que são apropriadas no desenrolar de 

sua existência através da mediação com o outro (SÈVE, 1989). 

A etimologia do termo identidade  remete ainda a outra dicotomia que precisa 

ser revista na compreensão da identidade: a do igual e do diferente. O vocábulo 

evoca tanto a qualidade do que é idêntico, igual, como a noção de um conjunto de 

características  que  distinguem  um  indivíduo  em  relação  aos  demais.  “Assim, 
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identidade é o reconhecimento de que um indivíduo é o próprio de que se trata, 

como também é unir,  confundir  a outros iguais.  [...]  A pluralidade humana tem o 

duplo aspecto da igualdade e da diferença” (JACQUES, 1999, p.164). 

Trata-se de pluralidade sem pressupor homogeneização, uma vez que essa, 

paradoxalmente,  implica  unicidade,  pois  o  indivíduo  vai  se  igualando  segundo 

totalidades de acordo com os grupos em que se insere, ao tempo em que, estando o 

indivíduo representado como semelhante ao outro por uma condição de pertença a 

grupos e/ou categorias, evidencia sua unicidade a partir da diferença. Essa diferença 

seria a condição para a tomada de consciência de si, e é inerente a própria vida 

social, uma vez que só emerge tomando como referência o outro. Conforme Silva

O princípio da diferença pressupõe uma mobilidade incessante. 
Sempre de um estado a outro. A realidade, produzida por fluxos 
de  qualquer  natureza,  mantém-se  em  estado  instituinte, 
mutante.  Em  eterno  devir.  (...)  Pensar  pelo  principio  da 
diferença é efetuar a relação do diferente com o diferente. É 
afirmar a diferença (1998, p. 173).

Nesse fazer, capturado pela representação, a diferença se apresenta mediada 

pelo idêntico, pelo semelhante, pelo oposto, e pelo análogo. Pensar pela diferença, 

ainda conforme Silva (1998), citando Deleuze (1988), é 

1)  desfazer  a  identidade  do  conceito  e  do  sujeito  pensante, 
para introduzir a diferença no pensamento; 2) reconhecer as 
multiplicidades  como  transformadoras  da  idéia  –  feita  de 
elementos e relações diferenciais – para compor a diferença na 
afirmação (e não na negação); 3) não tomar o diverso como 
matéria  do  conceito  idêntico,  para  restaurar  a  diferença 
individuante,  singularizante  (DELEUZE,  1988).  A  diferença 
fundamentou as teorias de Heráclito, dos sofistas, de Nietzsche 
(no  século  XIX),  de  Foucault,  de  Deleuze,  de  Guattari  (no 
século XX), dentre outros (SILVA, 1998, p.173).

Assim,  a  diferença  remete  à  questão  da  pluralidade  e  está  intimamente 

associada ao processo de constituição da identidade, introduzindo a noção de outro 

conceito: o de metamorfose. De acordo com Velho (1994, p.8),

Nas  sociedades  complexas  moderno-contemporâneas  (...), 
existe uma tendência de constituição de identidades a partir de 
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um jogo intenso e dinâmico de papeis sociais, que se associam 
a experiências e a níveis de realidade diversificados quando 
não conflituosos e contraditórios.

Dessa convivência, resultam identidades em metamorfose, produzidas a partir 

da articulação entre lugares culturais e temporalidades distintas. É ainda Velho quem 

afirma:

Mesmo  nas  mudanças  aparentemente  mais  incisivas  de 
identidade individual, permanecem as experiências e vivências 
anteriores,  embora  reinterpretadas  com  outros  significados. 
Entre um self fixo e imutável, por detrás das aparências, e uma 
plasticidade total, procuro captar o jogo da permanência e da 
mudança (VELHO, 1994, p.9).

A  noção  de  metamorfose  implica  a  articulação,  ao  mesmo  tempo,  entre 

estabilidade  e  transformação,  dimensões  tratadas  aparentemente  como 

contraditórias. Entretanto, a estabilidade é recorrente, quando se trata da identidade, 

cuja etimologia remete a idem, no latim, o mesmo. Daí, esta noção ter sido alvo de 

críticas,  visto  que  não  consegue  dar  conta  da  processualidade  que  é  própria  à 

identidade.

 A estas questões,  ainda acrescentaríamos uma argumentação que tem se 

colocado como proeminente: a fragmentação de uma identidade unificada e estável 

em contraposição não de uma única,  mas de várias identidades,  algumas vezes 

contraditórias  ou  não  resolvidas  (HALL,  2004).  A questão  se  torna  ainda  mais 

complexa,  quando  se  insere  a  mobilidade  que  atua  tanto  nas  transformações, 

própria do sujeito, como naquelas que dizem respeito à paisagem social, a que está 

‘fora’, o outro ou os outros, o grupo. Esta paisagem não consegue mais servir de 

suporte às nossas subjetividades, vez que também está se transformando. Segundo 

Hall,  “O  próprio  processo  de  identificação,  através  do  qual  nos  projetamos  em 

nossas  identidades  culturais,  tornou-se  mais  provisório,  variável  e  problemático” 

(ibidem,  p.12).  Esse  é  o  contexto  de  emergência  do  sujeito  pós-moderno,  cuja 

identidade  torna-se  uma  “celebração  móvel”  como  diria  Hall,  fluída,  processo 

ininterrupto  de  construção  e  transformação,  relacionado  às  formas  pelas  quais 
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somos representados e interpelados nos diversos sistemas culturais circunvizinhos, 

aos quais também fazemos parte.

Definida historicamente, possibilita que o sujeito assuma diferentes identidades 

em diferentes  momentos.  Não existe  uma coesão do eu,  mas,  antes,  coexistem 

identidades  contraditórias,  atuando  em  diferentes  direções,  de  modo  que  as 

identificações  elaboradas  estão  sendo  continuamente  deslocadas,  a  partir  da 

multiplicação  dos  sistemas  de  significação  e  representação  cultural.  Esta 

multiplicidade desconcertante  e  cambiante  de  identidades possíveis  promove,  ao 

menos temporariamente, processos de identificação.

O sujeito, visto como um resultado de relações, encontra-se, assim, inserido 

numa cultura,  cuja composição se constitui  num mosaico de peças de origens e 

aspectos variados, reunião de tempos e lugares distintos. 

Silva destaca nesse processo de construção da identidade, uma concepção de 

sujeito  baseada  na  indissociabilidade  homem/natureza  como  propõem  Foucault, 

Deleuze e Guattari, em que a produção do mundo se realiza processualmente:

(...)  1)  inclusivo,  do  qual  não  há  exterioridade  possível;  2) 
mutante, porque se efetua pela transformação ininterrupta; 3) 
flexível,  para  o  qual  não  há  determinações;  4)  fortuito,  por 
materializar  o  acaso;  5)  comunicante,  porque  se  dá  por 
“passagens”, por “estados”. É um processo que engendra as 
multiplicidades,  pelas  quais  tudo  pode  se  interpenetrar  com 
tudo – sem hierarquia entre as instâncias individuais, coletivas 
e  institucionais  –  mudando  a  natureza  do  que  se  vai 
produzindo.  Fluxos  de  matéria/energia,  de  relações  vazam 
territórios,  aumentam  qualitativa  e  quantitativamente  suas 
conexões, suas disjunções e suas conjunções (SILVA, 1999, 
p.174).

Segundo Foucault (1989), os corpos surgem e se realizam neste embate, neste 

confronto de forças, de velocidades, de composições, neste movimento incessante. 

“Os corpos são, pois,  estados dos seus movimentos - modos de estar – superfície 

de inscrição dos acontecimentos,  volume em perpétua pulverização,  cujos fluxos 

estão sempre em insuperável conflito” (FOUCAULT 1989, p.22).

O  ser  humano  implica  o  não  ser  humano:  a  produção  de  subjetividade  é 

imanente  à  produção  do  mundo.  Na  subjetivação  o  sujeito  se  desfaz  em 
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multiplicidades. Como qualquer outro produto cultural, a subjetividade opera através 

da  heterogeneidade  dos  seus  suportes  físicos,  biológicos,  psíquicos,  verbais, 

econômicos, estéticos, linguísticos, éticos e políticos. Enquanto processo, emerge e 

se relaciona com o mundo pelo limite, pela vizinhança: singulariza-se através das 

relações de alteridade e coletiviza-se nas multiplicidades, para “além do indivíduo” e 

para “aquém da pessoa” (GUATTARI, 1990, p.8). 

Essa breve reflexão conceitual sobre a identidade já sugere o quão difícil  é 

defini-la  a  partir  da  consideração  de  um determinado  aspecto  da  vida  social.  A 

condição  de  desigualdade  social,  vivenciada  entre  os  grupos,  nos  revela,  por 

exemplo, as formas desiguais de sua produção de bens, de organização de seus 

mundos sociais,  de  suas concepções na orientação das condutas,  de visões de 

mundo e projetos de vida,  de seus instrumentos de socialização,  enfim de seus 

habitus, para usar a terminologia de Bourdieu. Isto,  minimamente, evidencia dois 

aspectos desta questão.

Se,  por  um  lado,  as  identidades  são  tratadas  como  representações 

inevitavelmente  marcadas  pelo  confronto  com  o  outro,  por  se  ter  de  estar  em 

contacto,  por  outro  lado,  seria  um  reducionismo  tratá-las  apenas  como  produto 

inevitável da oposição por contraste, uma vez que também é próprio do contraste o 

reconhecimento  social  da  diferença.  Neste  sentido,  a  articulação  da  noção  de 

identidade  com  as  formas  culturais  irá  produzir  uma  rede  de  possibilidades, 

especialmente no Candomblé. Das possíveis combinações, resultado dos processos 

de relações postos simultaneamente, interessa, aos efeitos desta pesquisa, aquela 

que  associa  etnia,  grupos  étnicos  e  identidades  étnicas.  Formas  culturais  que 

disponibilizaram  uma  série  de  referências,  servindo  de  princípio  organizador  no 

processo de formação de nações de Candomblé, conferindo-lhe realidade social. 

Os elementos étnicos, que outrora eram qualificados para diferenciar as raças 

são tidos agora como diferenças étnicas. Isso porque, primeiramente, pretendeu-se 

que etnia seria um termo científico para substituir  raça, termo tratado como eivado 

de preconceito na biologia e em alguns tipos de abordagens sócio-antropológicas.

 Brandão  utiliza  tanto  as  diferenças  biológicas  quanto  as  culturais  como 

elementos de diferenciação entre os grupos étnicos, definindo-os da seguinte forma: 
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 [...] as diferenças biológicas (cor da pele, tipo de olhos ou cabelos, etc.) e 
as  diferenças  culturais  (forma  de  organização  do  trabalho  comunitário, 
regras de casamento,  códigos de orientação do comportamento,  crenças 
religiosas)  até  algum  tempo  atrás  qualificadas  como  diferenças  raciais, 
podem  ser  pensadas  como  diferenças  étnicas.  Um  grupo  diferenciado 
através de critérios desta natureza é um grupo étnico (BRANDÃO, 1986, 
p.46).

Foram essas diferenças biológicas e culturais os critérios de seleção utilizados 

nos agrupamentos que se configuraram como nações de Candomblé. Divisão que, 

entre outros fatores, se deu em situação de diáspora para os grupos africanos aqui 

desembarcados.  

1.3.1 Etnias e Nações na produção das identidades

Não temos conhecimento de um povo que não tenha nomes, 
idiomas ou culturas em que alguma forma de distinção entre o 
eu  e  o  outro,  nós  e  eles,  não  seja  estabelecida  [...].  O 
autoconhecimento  –  invariavelmente  uma  construção,  não 
importa o quanto possa parecer uma descoberta – nunca está 
totalmente  dissociado  da  necessidade  de  ser  conhecido,  de 
modos específicos, pelos outros. (CALHOUN,1994, p. 9-10)

Iniciarei por abordar a relação entre etnia e cultura, compreendendo o 
significado dessa relação na divisão do Candomblé em nações. Para isso, 
apresento enfoques construídos diferentemente da maneira como o são na visão 
tradicional, que a percebeu em determinados valores expressados através de um 
repertório cultural.
O deslocamento de enfoque dado por autores como Cohen (1969) e Barth (1998) 
buscou enfatizar a análise do coletivo em detrimento da dimensão étnica dos 
conteúdos culturais (visão até então predominante).
 Barth considera a interação como condição indispensável para a forma de 
organização social de um grupo étnico. Tal interação, segundo ele, não implica 
necessariamente dissolução do grupo, visto que este se mantém em um complexo 
organizado de relações, limítrofes étnicos entre os nativos (os de dentro) e os 
adventícios (os de fora). “É a fronteira étnica que define o grupo e não a matéria 
cultural que ele encerra” (BARTH, 1969, p.15). E isso se evidencia pela forma de 
utilização dos traços culturais, tidos como traços diferenciais, pelos nativos e 
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adventícios. Todavia, apenas alguns desses traços seriam significativos para o 
grupo, e não a totalidade dessas diferenças.
Já o recorte apresentado por Cohen (1969) diz respeito à etnicidade como um 
componente do poder. Poder desenvolvido pelos grupos étnicos, tidos por ele 
como grupos de interesses que, através da manipulação de parte de sua cultura 
tradicional, efetivam e articulam o grupo na busca e na manutenção do poder. 
Ambos dispensam a visão de cultura enquanto elemento definidor da etnia, 
substituindo-a pela visão que a percebe como um território capaz de marcar 
diferenças, compreendendo dessa maneira a etnia como associada a relações de 
alteridade. Conforme Dantas, “Nessa perspectiva, o contato com os outros leva a 
uma exacerbação de certos traços da tradição cultural que se tornam diacríticos; 
assim, a cultura original, ou parte dela, assume uma nova função: a de marcar as 
diferenças” (DANTAS, 1988, p. 24). De fato, sendo a etnicidade considerada 
enquanto uma categoria relacional, como sugere Manuela Carneiro da Cunha 
(1977), a cultura do grupo em contato com outros não se funde, tornando-se uma 
coisa só, nem tampouco desaparece; antes, será aquela definidora de contrastes. 
Para a autora, a adequação da identidade étnica com a autoconsciência dos 
grupos (intrínseca a juízos de valor e legitimação) retira da tradição elementos 
culturais responsáveis pela remissão a uma origem a partir da semelhança que 
aparentam ter, tornando-se assim idênticos a si mesmos. Todavia, não consideram 
o fato de que retirados do contexto em que foram produzidos, tais elementos 
têm seu sentido alterado.
Em outras palavras, a etnicidade faz da tradição ideologia, ao fazer passar o 
outro pelo mesmo e faz da tradição um mito, na medida em que os elementos 
culturais, que se tornaram “outros”, pelo rearranjo e simplificação a que foram 
submetidos, precisamente para se tornarem diacríticos, se encontram, por isso 
mesmo, carregados de sentido. Extraídos de seu contexto original, eles adquirem 
significações que transbordam das primitivas (CUNHA, 1977, p.101).
 É possível observar uma ruptura com o pensamento que serviu de base à 
concepção antropológica da etnicidade, ancorado num conceito de cultura que 
valorizava seus conteúdos (estoque cultural).  Cunha chama atenção para o fato 
de que a cultura “não é algo dado, posto, algo dilapidável também, mas algo 
constantemente reinventado, recomposto, investido de novos significados” (1977, 
p.101). Evidentemente, nem todos os estudiosos hão de concordar com tal 
posisionamento, a exemplo de Serra quando observa que ao tratar da questão 
cultural na diáspora, a referida pesquisadora deixa transparecer uma idéia 
reducionista da cultura, evidenciando seu aspecto de cultura-aparelho. Segundo 
Serra esse enfoque 

[...] constitui um repertório, um conjunto de elementos que podem ser 
selecionados,  transformados,  com  base  em  uma  lógica 
transcendente a seu arranjo. Nesta perspectiva, a razão prática tem 
o controle da razão simbólica: o grupo étnico elege soberanamente 
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no arsenal da tradição o que lhe parece melhor, mais adequado às 
circunstâncias considerando, primeiro que tudo, os seus interesses 
políticos e, em segundo lugar, o imperativo da inteligibilidade (há que 
tornar manifestas as diferenças) (SERRA, 1995, p.79).

Em relação à “cultura de contraste”, o autor afirma que um grupo que se ocupa o 
tempo inteiro em diferenciar-se de outro(s) e que se exprime apenas com o que 
pode assinalar essas diferenças, com certeza existe: mas só na ficção de Lewis 
Carrol. A rigor, a única “cultura de contraste” é a do país do espelho (CARROLL, 
1980, p. 80).

Serra  considera  que  as  relações  interétnicas  não  se  dariam  apenas  de 

maneira contrastiva e assinala que, subjacente a essa “cultura de confronto”, estaria 

a  idéia  de  que  a  situação  de  confronto  entre  os  grupos  constitui-se  no  locus 

potencial para que a etnicidade, em sentido próprio, se realizasse, operando assim 

como forma de organização política e como uma linguagem – “de que o meio mais 

amplo fornece os quadros e as categorias” (CUNHA, 1977, p. 99). 

A sociedade assim implicada produziria as redes de interação, incluindo sua 

referência  cultural  básica,  onde formas étnicas  diversificadas se  evidenciariam a 

partir  do  contraste  com  essa  referência  e  entre  si.  Subentende-se  daí  uma 

comunicação em dois níveis: “pela “língua franca” que os grupos utilizam o código 

“majoritário”,  o  logos do  sistema  social  maior,  no  qual  se  estabelece  a  trama 

interétnica;  e  também pelos  “subcódigos”  que correspondem à tradição de cada 

grupo, retrabalhada em função disso” (SERRA, 1995, p.80). Na articulação desses 

dois níveis,  teríamos a emergência do idioma, elemento comunicante do sistema 

interétnico. A crítica posta a essa visão aponta algumas questões: uma delas seria o 

enrijecimento dos repertórios da tradição, reduzidos ao contraste cultural pela dupla 

regulação do meio mais amplo e dos demais grupos; a outra se remete ao contraste 

como  a  única  forma  de  expressão  das  identidades  étnicas,  evidenciado  nas 

situações de intenso contato ou na diáspora. Ora, conforme Serra, 

Na diáspora um grupo étnico não se limita ao diálogo com os outros; 
há um fluxo de mensagens intragrupais que talvez nem sempre reflita 
de forma especular o código da relação interétnica; por certo se lhe 
adapta, mas também interfere em sua configuração – ainda que, por 
vezes, de modo críptico (1995, p.81-82).
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Nesse sentido, a Sociolinguística busca dar conta da variação da norma, cujo 

código por ela regido está à disposição dos vários grupos.

A identidade, nesta situação, evoca a fonte de significado e a experiência do 
grupo para estabelecer modos específicos de distinção. Calhoun (1994) observa 
que a língua, os nomes, a religiosidade, enfim, as culturas são o locus potencial de 
construção de significados para o grupo, ao mesmo tempo em que este estabelece 
as formas de como quer se fazer conhecer pelos outros grupos. A “cultura de 
confronto”, portanto, envolveria tanto os elementos demarcadores da diferença 
quanto aqueles de identificação. 
A etnicidade nos grupos de culto do Candomblé é um elemento importante à 
compreensão da divisão que ocorreu no Candomblé, por nações. A dinâmica da 
identidade de “nação” expressa que:

O processo se articula com base em uma ideologia comunitária, no 
horizonte  da  qual  as  diferentes  comunidades  implicadas  se 
caracterizam evocando as origens históricas (e místicas) particulares 
a  cada  uma.  Essas  origens  são  assinaladas  já  na  rotulação  das 
classes  taxionômicas  assim  constituídas,  pois  tais  rótulos 
correspondem a etnônimos (SERRA, 1995, p.104).

É observável que se trata de categorias étnicas que possuem também um 
significado religioso, como angola, congo, jeje, nagô, ijexá, além de designarem 
ritos distintos. A identidade de nação, quando se trata do “povo-de-santo”, se 
apresenta de formas variadas. Um exemplo disso pode ser a forma como os 
umbandistas chamam os terreiros de Candomblé: terreiros de nação. Além disso, 
em Ilhéus, em que medida, o significado religioso atribuído ao angola, se encontra 
relacionado a uma identidade étnica ou, ainda, se este se deu por circunstâncias 
histórico-geográficas. 

1.3.2   “Entre” as nações de Candomblé

Na abordagem de tradições religiosas de origem africana, não faz sentido 
recorrer à generalização. Isto suporia a existência de uma única África. Não se 
pode considerar apenas um homem africano, denominador comum, de todos os 
grupos étnicos do continente e, “aplicável” a todas as regiões. Observa-se a 
existência de traços semelhantes em toda a África, como a percepção do sagrado 
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em tudo; a tensão relacional permanente entre o mundo visível e o invisível e 
entre o mundo dos vivos e o dos mortos; o sentido comunitário de existência; o 
respeito religioso pelos ancestrais, que vem até os parentais; o cultivo do 
significado dos sonhos associado às diversas práticas de oráculo e divinação. 
Entretanto, observam-se também numerosas diferenças: sistema de divindades e 
suas correspondentes mitologias; iconografias sagradas; interdições religiosas e 
regulações sociais (inclusive alimentares e sexuais) delas resultantes. Estes 
aspectos podem variar de uma região a outra, de uma etnia a outra, de cidade a 
cidade. 
No Brasil esses elementos da tradição africana serviram de matriz na 
composição das religiões afro-brasileiras, formando um amplo repertório mítico 
ricamente matizado e produzindo uma considerável diversidade étnico-cultural-
religiosa. No caso do Candomblé, estas especificidades correspondem às 
variantes regionais, da presença de divindades relacionadas à região africana de 
origem, do culto aos antepassados, das práticas divinatórias, dos elementos 
rituais, do transe e etc, componentes das identidades étnicas e base de 
diferenciação entre as nações de Candomblé.
O termo nação, utilizado como um demarcador de fronteiras religiosas entre os 
grupos, não deve ser pensado de forma dissociada de outros setores da vida 
social – étnico, territorial, linguístico e político –, uma vez que a religiosidade se 
relaciona permanentemente com a vida cotidiana. Isso posto, é preciso que se 
perceba a mobilidade deste termo frente aos diversos significados atribuídos a 
ele desde o século XVII. 
As filigranas semânticas que o termo nação recebeu no Brasil são importantes 
para compreendermos o quanto essa divisão do Candomblé em nações também 
contribuiu para a construção de uma cosmovisão “primordial de Candomblé” – 
centrada na mitologia iorubá, dificultando, em alguns momentos, a percepção do 
Candomblé enquanto um complexo cultural legítimo, construído a partir de 
diferentes heranças culturais africanas no Brasil, incluindo a essa herança as 
trocas culturais com os índios e europeus. 
A imensidão do território brasileiro, muitas vezes, é um fator que leva o povo do 
Candomblé não perceber as proximidades de fronteiras geográficas das 
“cidades” africanas, na época da escravidão, se comparadas com as cidades 
brasileiras da mesma época. Esse contraste pode ser observado se tomarmos 
negros escravos localizados no Pará e no Rio Grande do Sul, por exemplo. Entre 
eles, uma distância abissal, enquanto que se pensarmos em termos de 
proximidades entre Ketu o Oió, as distâncias não serão tão grandes assim. Esses 
níveis de entendimento devem ter interferido também nos processos de 
hibridação do povo-de-santo no Brasil.
Parés (2006) aborda o processo da formação de nações de Candomblé no Brasil 
numa perspectiva centrada no âmbito de uma etnicidade relacional. Inicia sua 
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análise sobre o uso do termo a partir de seu caráter operacional, expresso pela 
forma utilizada por traficantes de escravos, missionários e oficiais 
administrativos dos estados soberanos europeus, num período em que o termo 
nação adquiriu o mesmo significado de país ou reino, quando estes se referiam 
aos vários grupos autóctones com que se deparavam. 
Em relação aos estados soberanos, o autor observa que houve na África uma 
projeção do contexto europeu da época, que privilegiava um sentido de 
identidade coletiva baseada na filiação por parentescos a certas chefias 
normalmente organizadas no entorno das instituições monárquicas. Contudo, 
independentemente dessa projeção, na África, a identidade do grupo decorria 
dos vínculos de parentesco das corporações familiares que reconheciam uma 
ancestralidade comum. A identidade étnica ou comunitária estava, portanto, 
assegurada através do culto de alguns ancestrais ou de outras entidades 
espirituais. 
A integração dos vários campos de sociabilidade, religião, arte, política, nos 
acontecimentos da vida comunitária se dava através de um vasto repertório 
simbólico como, por exemplo, as pinturas corporais e as incisões na pele, 
sobretudo, no rosto mas também no braço ou em outras partes do corpo que 
relembravam as marcas tribais da África ancestral. O corpo pode ser 
considerado elemento e forma de pertença – e ao mesmo tempo de diferenciação, 
adquirindo tal sentido em função de que o vemos através do processo de 
interação com o religioso, em que encontramos os preceitos de purificação e 
preparo do corpo, as interdições que dizem respeito à alimentação e a atividade 
sexual, até o seu próprio movimento, o ritmo, a dança. A construção ritual do 
corpo e do espaço tambémi se constituiu num elemento cultural de diferenciação 
e identificação entre as diversas nações tribais. Concomitantemente, também 
eram a cidade – ou território de moradia -,bem como a língua, considerados 
importantes fatores para as denominações de identidades grupais. 
A diversidade de identidades coletivas, alimentada pelas transformações 
histórico-sociais como as alianças matrimoniais, guerras, migrações, agregação de 
escravos, apropriação de cultos religiosos estrangeiros ou mudanças políticas, 
também foi responsável pela produção de denominações fora do grupo de origem. 
Isto se explica pela imposição de grupos vizinhos ou poderes externos – que 
criavam denominações para outros grupos que, consequentemente, se 
apropriavam das mesmas. Na grande maioria das vezes, entretanto, observa-se 
que estas denominações agregavam uma pluralidade de grupos originalmente 
heterogêneos (PARÉS, 2006).
A construção do termo nação, no Brasil, se deu ancorado tanto em práticas 
cotidianas, próprias da cultura africana, como através das práticas de dominação 
impostas pela visão eurocêntrica de civilização. Foi sob o signo da escravidão que 
se formaram as nações africanas no Brasil. Dois séculos mais tarde, já é possível 
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notar que o termo se distanciaria dos critérios políticos ou étnicos vigentes na 
África, para, sobretudo, se relacionar às novas necessidades da classe dominante 
colonial, articulada aos interesses dos senhores de escravos.
 A forma de desenvolvimento do tráfico no Brasil contribuiu para uma 
diversificação de rotas e portos de origem, o que de certa maneira era coerente 
com a política de desagregação étnica vigente, que reunia diversas etnias em um 
mesmo tumbeiro, corroborando com a necessidade de classificação dos africanos 
em nações. Evidencia-se assim que um dos critérios utilizados na construção 
dessas categorias – mina, angola, congo, gentio da Costa, da Guiné, etc. – era a 
área geográfica de embarque, não se levando em conta a pertença.
Se o quantitativo sobre o número de escravos é muitas vezes impreciso, sua 
procedência também é não menos vezes indefinida e, uma das causas pode ser o 
uso de expressões de conteúdo genérico, como por exemplo, a expressão gentio  
de mina, que era usada para designar qualquer negro trazido de diversas regiões 
da África Ocidental. Da mesma forma que escravos de Angola, do Congo, de 
Benguela, de Cabinda, de Mossamedes, na África Ocidental, e de Moçambique e 
do Quelimare, na Contra-Costa, eram chamados negros banto. Carneiro observa a 
inexistência de um método a seguir na localização desses negros. “Assim, muito 
negro Jeje, muito negro Nagô ou Haussá, confundiu a sua nação com o porto de 
origem, passou por negro banto” (CARNEIRO, 1991, p. 126). O que sugere que o 
inverso também pode ter acontecido.
 Na análise desse tipo de processo, Parés (2006) distingue as denominações 
internas, compartilhadas por um mesmo grupo como forma de identificação das 
denominações externas, responsáveis por designar uma pluralidade de grupos 
inicialmente heterogêneos. No primeiro caso, poder-se-ia utilizar a expressão 
denominação étnica e, no segundo, a utilização da expressão denominação 
metaétnica, usada para designar “[...] um conjunto de grupos étnicos 
relativamente vizinhos, com uma comunidade de traços linguísticos e culturais, 
com certa estabilidade territorial e, no contexto do escravismo, embarcados nos 
mesmos portos” (PARÉS, 2006, p.26). Destaca ainda que as denominações 
metaétnicas (externas) podem com o tempo vir a transformar-se em 
denominação étnicas (internas), quando estas são apropriadas pelo grupo como 
forma de auto-identificação. A utilidade desse conceito residiria, segundo o 
autor, na descrição do processo em que novas identidades grupais são geradas 
sob a forma de inclusão, a partir de uma denominação de caráter generalizado, 
de identidades inicialmente diferenciadas. Neste sentido, pode-se inferir o 
quanto o contexto escravocrata foi responsável por inúmeras denominações 
metaétnicas; e mais: que com isso, os africanos desembarcados no Brasil se 
deparavam com uma diversidade de denominações de nação – étnicas (internas) 
e/ou metaénicas, e esse contexto favoreceu uma multiplicidade de processos de 
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identificação e interação aos que aqui desembarcavam, minimizando os efeitos 
traumáticos inerentes a situação de diáspora. 
Entretanto, convém observar que o uso das denominações metaétnicas pelos 
africanos se restringia ao campo social mais amplo, ao espaço de relação pública, 
onde se evidenciava a necessidade de uma operacionalidade própria da sociedade 
escravocrata. Ao mesmo tempo, reservavam o uso das denominações étnicas, 
vigentes nas suas regiões de origem, para um contexto social mais restrito, 
familiar, em que as experiências culturais eram relembradas, reconstruídas e 
vivenciadas pelo grupo, como parece ter sido o caso da prática religiosa, mesmo 
que reconfigurada no novo contexto. 
Por outro lado, o tráfico também renovava, a todo instante, os valores religiosos, 
uma vez que estabelecia um contato permanente dos antigos escravos com os 
recém chegados, entre os quais sacerdotes, adivinhos, médicos-curandeiros.
Até aqui, o objetivo foi mostrar a diversificação de conteúdos atribuídos às 
denominações de nação em diferentes épocas e contextos, reforçando a 
necessidade de análises que levem em consideração a dinâmica ocorrida entre os 
diversos grupos englobados sob várias denominações metaétnicas, suas 
diferenças culturais e o processo dialógico vivenciado por eles na diáspora. 
As denominações metaénicas utilizadas e impostas pela elite escravista, embora 
na maioria estivessem fortemente associadas a determinados portos ou áreas 
geográficas de embarque, podiam também fazer referência a uma certa 
homogeneidade de componentes culturais e lingüísticos compartilhados pelos 
povos assim designados. É precisamente o reconhecimento dessa comunidade de 
componentes culturais que vai favorecer a adoção dessas denominações externas 
e a subseqüente configuração de uma identidade coletiva (nação) assumida pelos 
próprios africanos (PARÉS, 2006, p.29).

Cabe mencionar que os componentes culturais não eram necessariamente ou 
exclusivamente de origem africana. Entretanto, um dos elementos culturais 
significativos na diáspora foi sem dúvida a língua, responsável pela comunicação e 
o entendimento entre os africanos. E isso pode ser observado no campo religioso 
através da persistência de um repertório lingüístico de origem africana como 
forma de expressão simbólica de seus valores religiosos e de diferenciação. É 
importante notar que a língua adquire um sentido singular para os grupos, uma 
vez que ela extrapola a competência lingüística e se insere no campo da ação, do 
desempenho, da religiosidade. 
Essa dinâmica de integração língua/religião no contexto brasileiro se constituiu 
num critério relevante da divisão do Candomblé em “nações”, representadas 
segundo Bastide (1971) da seguinte forma: as civilizações sudanesas, 
representada especialmente pelos iorubás (nagô, ijexá, egbá, ketu, etc.), pelos 
daomeanos do grupo jeje (ewe, fon...) e pelo grupo fanti-axanti, chamado na 
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época colonial mina, e enfim pelos grupos menores dos krumans, agni, zema, 
timini; as civilizações islamizadas representadas, sobretudo, pelos peuhls, 
mandingas, haussa e, em menor número, pelos tapás, bornus e grunsis; as 
civilizações banto do grupo Angola-Congolês representadas pelos ambundas de 
Angola (cassanges, bangalas, imbangalas, dembos), os congos ou cabindas do 
estuário do Zaire, os benguela, os banto da Contra-Costa representadas pelos 
moçambiques (macuas e angicos). 
 Castro (1980) faz uma observação mais crítica sobre os elementos utilizados na 
diferenciação das nações. Observa que a fronteira entre as nações foi 
demarcada pelas diferenças de procedências meramente formais, que fazem 
parte de um repertório lingüístico de origem africana, específico das cerimônias 
ritualísticas dos cultos revividos no Brasil. Aqui é preciso destacar sua 
importância na pesquisa sobre a divisão das nações ocorridas no Brasil e, 
principalmente, uma revisão crítica da forma como isso contribui para uma 
tentativa de homogeneização do Candomblé, vista também por suas diferenças 
regionais. Para Castro (1980, p.136),
A tendência de se compreender as diferentes línguas e culturas africanas em 
termos de uma única cultura e língua, a Iorubá, principalmente no contexto do 
Candomblé, terminou por estabelecer a divisão do Brasil em duas áreas de 
influências africanas – Iorubás na Bahia, e os Bantos, em outros Estados – como 
se essas duas supostas áreas de influências estivessem em dois compartimentos 
limítrofes, mas estanques entre si. 

Isto configura uma notável simplificação, que corresponde, por sua vez, a uma 

facilitação didática.  

O termo nação, utilizado por pesquisadores e pelo povo de santo também, vai 

determinar um tipo de orientação parcial e de tendência etnocêntrica desenvolvida 

pelos primeiros estudos brasileiros nessa área. Convém lembrar que as primeiras 

pesquisas desenvolvidas no Brasil sobre língua e religião foram realizadas por Nina 

Rodrigues, na Bahia, conferindo uma atenção nitidamente maior aos povos iorubás 

e expressando nitidamente o que considerou como diferença entre  os iorubás e 

bantos:

[...] uma suposta “superioridade” cultural dos nagôs e de uma 
complexidade  dos  sistemas  cosmogônicos  dos  povos  então 
classificados como “sudaneses”, por oposição aos grupos das 
nações  de  angola  e  de  congo,  estes  colocados  na  outra 
categoria de dicotomia clássica, a dos bantos (LIMA, 1984, p. 
21-22). 
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Durante muito tempo, este estereótipo que veiculava um tipo de fraqueza mítico-
ritual dos negros bantos se manteve nos estudos de outros pesquisadores, como 
Arthur Ramos, Roger Bastide, Verger, Carneiro e Pierson, entre outros, o que de 
certa forma evidencia a influência do evolucionismo na formação da maioria 
desses autores. Além disso, na época de Nina Rodrigues, a predominância dos 
iorubás-nagôs entre os descendentes de africanos, na cidade de Salvador, devia-
se a sua introdução maciça e tardia entre 1813 a 1851 (CASTRO, 1980).
O contexto descrito por Verger (2000) a partir de suas pesquisas e de 
levantamentos realizados no Arquivo Municipal da Cidade de Salvador relata que 
a distribuição dos negros alí chegados, entre 1838 e 1860, conforme a origem, é 
a seguinte: de origem sudanesa, foram ao todo 3.060 escravos distribuídos entre 
nagô (2.049), jeje (286), mina (117), calabar (39), benin (27), e cachéu (12); de 
origem banto, foram 460 escravos, reunindo angola (267), congo (48), cabinda 
(65), benguela (29), gabão (05), cassange (04), e moçambique (42). Isso reafirma 
que a nova configuração cultural formada na Bahia vai se produzir a partir do 
amálgama de nações que imprimiriam uma predominância e uma forte influência 
nagô, devido ao seu maior número, bem como à engenhosidade que mostraram nas 
negociações de sua cultura com aquela dos seus senhores e com outros grupos 
étnicos. A grande massa escrava de maioria nagô impôs seu predomínio com 
tamanha força que a língua iorubá veio a ser uma língua franca entre eles. Sua 
expressão política é definida através de sua ação como protagonistas da revolta 
malê (SERRA, 1995; REIS, 2003). Nesse período em que a participação política 
vai produzir, segundo os historiadores, uma divisão importante na totalidade dos 
negros na Bahia, explicada a partir da ausência do negro brasileiro na rebelião de 
1835 e em revoltas anteriores, por exemplo. A existência de certo “pacifismo 
crioulo” foi observada por Reis como recorrente em diversas regiões do Novo 
Mundo escravista. Todavia, ele introduz outro elemento a análise dessa divisão, a 
ausência de outro grupo étnico, os africanos de origem “banto”. Buscando retirar 
de suas análises as explicações preconceituosas do fenômeno, reflete quanto à 
relação de identificação existente entre angolanos e crioulos, remetendo-se ao 
fato de que estando os bantos aqui desde o inicio da colonização, estes dariam 
origem aos primeiros afro-brasileiros, os crioulos. Reis (1986, p.185) afirma que

Se outros continuavam a chegar  de Angola,  os aqui presentes os 
introduziam  as  maneiras  e  malícias  da  terra,  facilitando  pela 
experiência a adaptação dos novos. Desse modo, quando, no século 
XIX, os sudaneses começaram a chegar em massa, já havia uma 
longa tradição angolana de interação com o meio brasileiro e seus 
habitantes, entre os quais os crioulos. 

Além disso, a Bahia, mais precisamente a cidade de Salvador, se constituiu como 
centro de excelência no estudo do Candomblé, concentrando a maioria das 
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pesquisas etnográficas em terreiros de nação Queto e em casas a eles 
associados, marcando a diferença entre os estudos realizados em outros 
contextos, a exemplo do sudeste, de predominância banto.
Lima (1984) adverte que Nina desconhecia os Candomblés angola e congo que 
certamente havia na Bahia de sua época, cabendo a Carneiro chamar sua atenção 
para a existência de casas de cultos organizados de língua banto. Entretanto, o 
mesmo Carneiro, ao desenvolver seus estudos sobre essa cultura, terminou por 
confirmar uma inferioridade mítico-ritual destes em relação aos iorubás. Isso 
pode ser verificado, quando ao falar sobre a autoridade das mães e pais de santo, 
Carneiro postulou a autoridade e disciplina como um domínio importante de 
diferenciação entre os terreiros nagôs dos não-nagôs. Segundo, ele, essa 
autoridade seria
[...] exercida automaticamente sem necessidade de recorrer a medidas 
extremas, salvo caso especiais, de franca indisciplina. Entretanto, nos 
Candomblés não-nagôs, a autoridade do chefe quase sempre reveste uma forma 
tirânica, que corresponde à maior frouxidão da hierarquia e da disciplina: a 
autoridade deve ser mantida a todo custo (CARNEIRO, 2005, p. 350). 

Em relação ao suposto desconhecimento de Nina Rodrigues quanto à existência 
de outras nações, Castro (1980) demonstra que não se tratava de 
desconhecimento, e sim de desinteresse em estudá-la, utilizando um relato feito 
pelo próprio Nina, quando dizia saber da existência de congos e angolas nos 
arredores de Salvador, mas que não havia estendido sua pesquisa até esses 
grupos.
O resultado desse desinteresse por parte dos pesquisadores é descrito por 
Capone (2004, p.15), ao constatar o quantitativo de pesquisas sobre o Candomblé 
angola-congo: 

Com exceção dos estudos clássicos de Édison Carneiro (1964, 
1936-7), que confirmam a inferioridade mítico-ritual dos Bantus, 
existem apenas duas obras sobre o Candomblé de Angola: a 
de Gisèle Binon-Cossard (1970) e a de Ordep Trindade Serra 
(1978). 

A esses trabalhos, acrescentamos aqueles realizados por Yêda A. P. Castro 
(1980), Vivaldo Costa Lima (1984), Luiz Mott (1997), Renato da Silveira (2006), 
Nei Lopes (2006), Alberto da Costa e Silva (2006), que sistematizaram 
informações importantes sobre os bantos, sua religiosidade, sistema de 
organização e tecnologia. Entre esses, a pesquisadora Yêda de Castro é uma 
pioneira no reconhecimento da contribuição cultural dos grupos étnicos da Angola 
e do Congo no processo de formação do Candomblé no Brasil (LIMA, 1994). 
Todavia, tanto as pesquisas desenvolvidas nos terreiros jeje-nagô, quanto nos 
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terreiros angola-congo, em certa medida, serviram como suporte para que, do 
ponto de vista acadêmico, se superasse a marca etnocêntrica correspondente à 
valorização das nações jeje-nagôs nesse meio.
Este mesmo movimento visto desde as comunidades do povo-de-santo gerou uma 
reação bem interessante do angola, que também foi chamado de angolacentrismo, 
legitimado a partir da neobrasilidade desta nação, uma vez que os bantos 
formaram a massa escrava durante 275 anos, antes da chegada dos sudaneses. 
Se quisermos compreender melhor o nascedouro do Candomblé banto e seu 
processo religioso é necessário que se adentre, mesmo que, resumidamente a 
alguns aspectos do campo afro-religioso, destacando aqueles que dizem respeito 
à nação angola e a importância que têm adquirido o movimento de resgate às 
tradições do Candomblé banto brasileiro.

Passo  então  a  uma  rápida  retrospectiva  do  campo  afro-religioso  e  sua 

dinâmica,  uma  vez  que  a  produção  “primordial  do  Candomblé”  se  pretendeu 

homogênea – isto é, a partir da tipificação de um modelo, que logo seria encarnado 

por diversos atores dos mais variados campos sociais –, influenciando sobremaneira 

tendências, conceitos e as próprias tradições afro-religiosas. 

2. O CAMPO RELIGIOSO AFRO-BAIANO

A  reflexão  a  respeito  da  formação  do  campo  afro-religioso  passa, 

necessariamente,  por  um  recorte  temporal,  uma  vez  que  os  acontecimentos 

históricos e políticos (produtores de grandes alterações na sociedade) incitaram em 

períodos distintos, mudanças significativas nesse campo. 

Estamos considerando,  especialmente,  o  processo vivenciado na Bahia,  de 

modo que podemos distinguir  no campo religioso afro-brasileiro  pelo  menos três 

períodos  distintos:  um  período  inicial,  marcado  por  uma  diversidade  religiosa 
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popular, em que os movimentos espirituais e práticas mágicas ou fetiches32 (como 

eram considerados) possuíam características das culturas ameríndias, europeias e 

africanas, sendo que os negros escravos das fazendas, incluindo sua mística eram 

predominantemente  bantos;  e  um segundo período,  marcado por  uma crescente 

urbanização que ocorria em paralelo a uma supremacia jeje-nagô33, em Salvador e 

Recôncavo, indicando uma nova composição étnica demograficamente imposta pelo 

predomínio de sudaneses: nagôs, jeje, haúças, tapas, etc. E o terceiro, a que estou 

me referindo como o momento atual, profundamente marcado pelos intercâmbios.

Em  relação  ao  segundo  período,  uma  nova  composição  viria  a  provocar 

mudanças significativas – históricas, políticas e sócio-culturais. No que se refere à 

religião, de acordo com Serra,

(...)  introduziu  uma  nova  diversificação  e  os  ritos  passaram  a 
distinguir-se, quando nada mais nitidamente, conforme as “nações”; 
mas ao mesmo tempo, exerceu forte atração centrípeta que se iria 
traduzir  no  ambiente  negro  e  negromestiço,  como  indutora  de 
conversão ou assimilação (SERRA, 1995, p.38).

32

3

 Artur  Ramos diz  ter  sido “De Brosses  quem empregou pela  primeira  vez a  expressão 
fetichismo  para  designar  aquela  forma  de  religião  que  consiste  na  adoração  de  objetos 
materiais, gris-gris ou fetiches pelos negros da África. Alguns autores fazem derivar a palavra 
fetiche  do  latim factitius,  no  sentido  de  encanto  mágico,  para  designarem  os  gris-gris. 
Entretanto, De Brosses a considera no sentido de coisa feita (chose fée, enchantée...), fazendo 
derivar  da  raiz  latina  fatun,  fanum,  fari.  Estes  fetiches  ou  gris-gris  são  objetos  materiais 
quaisquer, árvores, montes, mar, fragmentos de madeira, seixos, conchas, etc., preparados e 
consagrados pelos sacerdotes, tornando-se, pois, coisas feitas e objetos de culto” (1988, p.28 
-29). 

33

3

 Segundo Vivaldo Costa Lima, “Dentre os grupos Iorubás-nagôs, ‘nação de Queto, passou a 
significar o rito de todos os nagôs. [...] Pelo menos dois motivos distintos, mas essencialmente 
idênticos do ponto de vista historiográfico, explicariam a situação, sabido que os nagôs foram 
dos últimos grupos étnicos introduzidos no Brasil. [...] Em primeiro lugar, de Queto é que 
teriam vindo as fundadoras do Candomblé do Engenho Velho sua organização e estrutura e 
menciona  a  tradição  da  casa  segundo  sua  origem.  [...]  O  segundo  motivo  que  deve  ser 
considerado na explicação da importância dos nagôs de Queto, na Bahia, é a existência do 
Candomblé de Alaketo”(2003, p. 31, 33).
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Este aspecto foi singular no campo das religiões afro-brasileiras; primeiramente 

porque, ao evidenciar a hegemonia nagô, legitimou valores intrínsecos ao sistema 

de  crenças  e  práticas  religiosas,  característicos  desse  modelo34 de  culto. 

Consequentemente, por diferenciar-se, este modelo gerou um contraste interpretado 

por muitos estudiosos como uma espécie de superioridade cultural dos sudaneses. 

Aí se constituiu o problema dessa linha de pensamento que dominou os estudos 

afro-brasileiros,  em princípio:  pensar  a diferença inserindo a esta uma atribuição 

valorativa. Para o povo-de-santo, os terreiros que praticavam um culto diferenciado 

da ortodoxia dos Candomblés nagôs, de um lado, causavam espanto e mal estar 

entre os candomblecistas e, de outro, apresentavam um culto que desde o início foi 

tido como “misturado”, e que dada a sua mística nasceu já cultuando caboclos; este 

aspecto, outrora, serviu para diferenciar os Candomblés bantos dos nagôs.

 Ademais, é interessante observar o fato de que as divisões e agrupamentos 

étnicos  decorrentes  desse  processo,  ao  mesmo  tempo  em  que  afirmavam  e 

legitimavam a mística sudanesa, também rompiam com a estrutura religiosa anterior, 

até então de predomínio banto, refazendo-a. O novo modelo, mesmo que refeito, 

ainda  guardou  contribuições  significativas  do  antigo  modelo,  reconhecendo-o, 

portanto.  Neste  sentido,  legitimou  a  existência  de  outro  modelo  de  culto,  não 

necessariamente  o  seu  oposto,  ou  inferior,  apenas  referente  à  outra  tradição 

religiosa, a outra nação.

Temos,  portanto  bem  delineados  os  dois  primeiros  períodos:  um  modelo 

inicialmente hegemônico35, o banto, que foi substituído pelo sudanês, isto é, por sua 

forma de organizar o culto, seus arranjos mitológicos e seu panteão,  cujo domínio 

34
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 Compreende-se  por  modelo  a  construção  abstrata  que  é  realizada  através  do  estudo 
comparativo entre  diferentes ritos.  “Ao falar  de modelo,  não se postula a invariância  dos 
processos  ou das  formas,  aponta-se a  existência  de um sentido que interliga as  variações 
encontradas, um padrão que as correlaciona e que permite referi-las a uma matriz comum” 
(SERRA, 1995, p. 40).

35

3

 Parte-se da idéia de que num engendramento complexo, a hegemonia cultural não pertence 
somente ao grupo político e economicamente dominante. Os grupos segregados podem, aí, 
produzir diferentes relevos, expressados por sua distinção (SERRA, 1995).
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lingüístico e prático-simbólico foi  assegurado pela forte presença da cultura nagô 

como “referência” no campo religioso.

Isto não significa, entretanto, que não houvesse aqui entidades cultuadas por 

outras nações, e que não houvesse mínima organização. O que se observa é que 

essa nova organização viria preencher alguns vazios e reorganizar os terreiros a 

partir  desse  novo  modelo  que,  em  certa  medida,  evocava  novas  referências 

africanas,  alimentadas  por  uma  recente  memória.  Ademais,  o  próprio  contexto 

histórico do período forneceu suas bases de sustentação, tendo em vista o próprio 

predomínio numérico desse contingente étnico. 

Outro aspecto que merece atenção é o fato de que a situação de diáspora 

encontrada,  quando  da  chegada  dos  sudaneses,  diferentemente  daquela  que 

haviam vivenciado os bantos,  favoreceu “[...]  o alcance do vigoroso impacto dos 

aportes  iorubás,  a  força  que  marca”,  como  bem  disse  Serra  (1995,  p.  32),  no 

Recôncavo e em Salvador, estendendo-se pela Bahia e outras províncias. Alguns 

pesquisadores afirmam que o Candomblé, como hoje o conhecemos, consolidou-se 

no período de hegemonia nagô em Salvador e no Recôncavo, ainda que sobre os 

fundamentos,  em  parte  já  consolidados  do  período  anterior,  isto  é,  com  a 

participação de membros de outros grupos étnicos, correspondendo à integração de 

místicas distintas (SERRA, 1995). 

O  que  nos  interessa  destacar  nesta  discussão  não  é  somente  a  oposição 

criada entre bantos e iorubás, ou ainda, a construção de um modelo nagô tido como 

“puro”, assunto já discutido por muitos autores, embora não se coloque em dúvida a 

importância  deste  aspecto  e  suas implicações na formação desse campo e  sua 

recorrência no trato da questão. Antes, trata-se de discutir o que emergiu a partir 

desse  processo:  como  esse  campo  foi  se  delineando  a  partir  da  produção  de 

modelos  hegemônicos,  diferenciando-os  em  tempos  e  espaços  determinados,  e 

desta maneira produzindo rupturas com os períodos predecessores e pondo-se em 

constante  atualização,  caracterizando  um  terceiro  momento:  aquele  em  que  as 

singularidades  emergem  a  partir  dos  processos  híbridos,  produzindo  novas 

subjetividades  dentro  do  campo  religioso.  Isto  reforça  a  premissa  de  que  este 

campo, por sua própria dinâmica. 
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A hegemonia  nagô gerou uma resposta  no  grupo posto  em oposição –  os 

angolas-congos, crioulos e caboclos –, que, para além de assumir o sentido de um 

revivalismo “banto”,  de  um criativo  retorno  místico  a  uma tradição angola/congo 

reinventada, reconheceu na entidade do caboclo o legítimo dono da terra, cultuando-

o. 

Além  disto,  é  interessante  notar  que  a  resposta  emergente  encontrou 

expressão  na  utilização  de  um  referencial  temporal,  isto  é,  na  antiguidade  dos 

bantos neste lado Atlântico. Assim, afirmou e legitimou, portanto, sua neobrasilidade 

(SERRA,  1995)  além  de  diferenciar-se  dos  demais.  Neste  sentido,  os  angolas-

congos, utilizando referenciais históricos, criam as bases para sustentarem-se, tal 

qual se deu com os nagôs. 

Outrossim, foram essas diferenças, oposições, tensões geradas no campo que, 

de certa  maneira,  operaram modos de conciliação e divergências,  produtores de 

formas  singulares  que  enriqueceram  o  campo  das  religiões  afro-brasileiras,  na 

atualidade.  Tal  campo não foi  construído  somente  a partir  da dicotomia  banto  e 

iorubá,  mas,  sobretudo,  através  dos  processos  de  hibridação  responsáveis  pela 

composição  de  novas  subjetividades,  portadoras  de  identidades  afro-

religiosas.Neste  sentido,  é  necessário  inserir  na  reflexão  as  relações  de  poder 

inscritas  no  universo  religioso  afro-brasileiro,  sobretudo  aquelas  que  produzem, 

através  de  símbolos  religiosos  e  étnico-culturais,  intensos  sentidos  emocionais, 

identitários e políticos36, inaugurando o que estamos denominando de um terceiro 

momento.

36
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 Inserimos aqui o conhecimento acadêmico que, ao longo do processo de formação do 
campo religioso afro-brasileiro, foi tomado como “fontes autorizadas no estabelecimento de 
alguns princípios litúrgicos e sagrados da religião. [...] O texto etnográfico cientificamente 
construído e sacralmente lido tende a registrar a trajetória de um processo que ele próprio, 
paradoxalmente, ao descrever tem ajudado tanto a consolidar como a transformar, seja porque 
permite  ao  leitor  religioso,  que  é  muitas  vezes  o  próprio  informante,  refletir  sobre  suas 
práticas,  a partir do ponto de vista proposto pelo texto, ou porque generaliza o que é a visão 
particular de certos grupos que podem se utilizar dos livros que os descrevem como meio de 
legitimar e valorizar sua visão de mundo diante das demais” (SILVA, 2006, p. 150).
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Podemos dizer,  então,  que os  primeiros  cultos  afro-religiosos realizados no 

Brasil foram de matriz “banto”37 e que a mais antiga forma de culto denominada de 

Candomblé foi criação de congos e angolas, ou por eles apresentada.

Aquilo que se apresenta hoje como “o Candomblé” diante de uma quantidade 

inestimável de pesquisadores e curiosos, e que como tal é veiculado freqüentemente 

pela imprensa, floresceu a partir de uma matriz cultural jeje-nagô por volta do século 

XIX  na Bahia.  Entretanto,  não há  como pensá-lo  atualmente  sem considerar  às 

contribuições de matriz bantas, às influências indígenas e católicas que circulavam a 

época.

Isso não significa homogeneizá-lo como híbrido ou mesmo “misturado”; antes, 

é considerá-lo a partir dos processos de hibridação, próprios das culturas de contato, 

além dos processos globais a que todos estão sujeitos hoje, incluindo as instituições. 

A revitalização do angola, por exemplo, suscitou, conseqüentemente, a expressão e 

o reconhecimento de outras tradições afro-religiosas,  não somente a sua.  Daí  o 

porquê  de  não  vê-la  apenas  como  resposta  ao  processo  que  se  cristalizou, 

sabidamente o modelo nagô e sua cosmogonia, mas, sobretudo, vê-la a partir dos 

processos complexos que continuamente atualizaram e revitalizaram o Candomblé 

como um todo, e as nações concomitantemente.

Esse diálogo religioso contribuiu para a percepção do Candomblé como um 

construtor complexo capaz de  tecer  relações  para  além daquelas  desenvolvidas 

entre os terreiros e suas nações, incluindo de forma singular elementos de outros 

sistemas simbólicos, ritos e mitos, sem com isso misturar-se ou mesmo tornar-se um 

hibrido representado por uma variedade de componentes. Os cultos no Candomblé 

não se encontram, pois, sob um modelo religioso único, acabado, o que favorece a 

diferenciação de cada um, no seio dessa totalidade, seja pelos modos habituais de 

agir liturgicamente, seja por diferenças que se referem à sua situação financeira, 

evidenciada através dos gastos na realização do ritual ou implicando a sua condição 

de  organização  político-econômica.  Neste  sentido,  a  autonomia  relativa  dos 

terreiros, ao criar e manter formas de agir,  segundo as escolhas que fazem num 

37
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 Exemplos  de  rituais  realizados  na  primeira  etapa,  constantes  do  capítulo  referente  ao 
candomblé, esclarecem essa primeira hegemonia.
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mesmo  conjunto  de  meios  destinados  à  prática  votiva,  pode  também  imprimir 

diferenças entre as nações de Candomblé e entre terreiros de uma mesma nação ou 

da mesma família de santo. 

A contribuição dos angolas,  congos,  jejes,  nagôs, ijexás,  oyós,  entre  outros 

grupos  étnicos  para  a  formação  do  Candomblé,  foi  inegável  e  se  constituiu 

elementos  fundamentais  num  complexo  intercâmbio  que  envolveu  diversos 

segmentos religiosos, incluindo a Igreja Católica.

Neste sentido, pode-se dizer que a dinâmica do campo religioso afro-brasileiro 
nos fornece termos cujas construções empíricas e teóricas se produziram 
implicadas a significados ideológicos, políticos e sócio-culturais, em períodos 
históricos definidos. Isso, de certa forma, demonstra que seu sentido nunca se 
encontrou fixado, mas se deslocou, cumprindo determinadas funções e 
representações simbólicas na sociedade, apropriando-se de conceitos e 
descrições no atendimento de demandas diferentes e, diversificando, assim, o 
sentido de seu significado. O diálogo com esses autores apresentados até aqui 
evidenciou diferenças, contrastes, rupturas, intercâmbios e cruzamentos 
diversos na construção de uma ortodoxia de Candomblé. De outro lado, 
possibilitou um amplo conhecimento sobre essa religiosidade, sua ontologia e sua 
relação com a sociedade. 

O que  pode  ser  observado  no  confronto  entre  os  termos  que  figuram nos 

estudos afro-brasileiros, é que estes ora foram utilizados como referência histórica, 

ora como construções narrativas mitológicas, ora como ilustração de acontecimentos 

progressivos presente em interpretações que se pretenderam “objetivas”, ora como 

legitimação de determinado conhecimento, como suporte político entre outras. Isso 

já  evidencia  minimamente as  polaridades,  diferenças e  tensões que circulam no 

campo, passíveis de constante reconsideração.

Em se  tratando  das  configurações afro-religiosas,  no  entanto,  é  necessário 

também  considerar  a  análise  do  processo  de  recriação/representação  da  África 

criado no Brasil  como todo, não perdendo de vista a diversidade e multiplicidade 

desse quadro sócio-histórico.

Esse  sistema  de  representações  foi  produzido  a  partir  de  uma  dinâmica 

relacional entre as religiões afro-brasileiras e a África tradicional, especialmente no 

que concerne à relação entre cultura, religiosidade e meio ambiente. A relação do 
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nativo  com  o  meio  ambiente  encontrou  nos  referenciais  físicos  e  espaciais 

constantes da natureza os aportes para a construção de suas identidades.

Trata-se  de  um  vetor  relevante  para  a  análise  da  divisão  que  ocorreu  do 

Candomblé em nações no Brasil, sendo que elementos espaciais e étnico-culturais 

parecem ter predominado nessa formação. 

No caso de Ilhéus,  esses elementos se  identificaram com a nação angola, 

desde o inicio de sua formação, e ainda hoje isto se observa, remetendo-nos a um 

contexto diferenciado,  se comparado ao da cidade de Salvador e do Recôncavo 

baiano,  que sofreram intensiva  alteração,  no que tange à religião afro-brasileira, 

quando da introdução massiva dos iorubás no século XIX. 

Todavia,  considerar  somente  a  condição  numérica,  não  levando  em  conta 

outros  aspectos,  como  os  etnolinguísticos,  simbólicos  e  práticos  do  ritual,  por 

exemplo,  poderia  nos  levar  a  uma  redução  no  dimensionamento  do  objeto  em 

questão. Neste sentido, o contexto se torna um elemento singular na construção das 

identidades grupais,  subjetivando-as, uma vez que o reconhecimento de si  pelos 

outros passa necessariamente por uma seleção de acontecimentos que instigam a 

formação de uma memória coletiva e a definição de territórios (SODRÉ, 2002). Logo, 

corresponde a uma construção coletiva que diz respeito a lugares e historicidades 

especificas. 

Organizados  os  cultos  em  nações  de  Candomblé,  tanto  desempenharam 

papel  constante  nas insurreições de  negros38,  quanto  se  difundiram,  apesar  das 

perseguições e discriminações a que foram todos submetidos.

Levando-se em conta o processo de urbanização que ocorria na análise de 

sua  gênese,  diz-se  das  casas  de  Candomblés  que  elas  nasceram  em  solo 

suburbano,  tendo  os  escravos  libertos  um  papel  preponderante  na  criação 

manutenção dessas casas. 

38
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 Nina Rodrigues pôs em relevo a importância do Islã nas grandes insurreições baianas do 
início do século XIX (1987) e Costa Lima (2003) apontou a participação que a sociedade 
secreta “Ogboni” teve na revolta baiana de 1809. Moura (1981) identificou a presença de uma 
casa de culto nas transcrições que realizou sobre os  Autos relativos à insurreição baiana de 
1844.
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O campo religioso afro-brasileiro delineou-se para os cativos desembarcados 

no  Brasil  como  um  princípio  estruturador  de  um  novo  habitus,  dialeticamente 

relacionado  com  a  situação  vivida  e,  nesse  caso  especifico,  com a  escravidão, 

assumiu diversas funções ideológicas, práticas e políticas. 

As mais variadas interações que se produziram nesse campo se relacionaram 

particularmente  aos  interesses  proeminentes  dos  grupos  religiosos  e  seus 

sacerdotes, à especificidade das funções cumpridas pela ação religiosa, seja ela 

voltada para interesses particulares advinda dos leigos, seja para legitimação de 

determinada prática religiosa.

Em relação aos bantos, Edison Carneiro (1991) reconhece a existência de 

seus  Candomblés,  fazendo,  contudo,  a  opção  por  agrupá-los  todos  numa única 

categoria, como Candomblés de Caboclo. Tal situação se deu em virtude de o autor 

não haver conseguido, à sua época, diferenciar claramente os Candomblés bantos 

dos Candomblés de Caboclo. Seus estudos, pautados na memória e oralidade do 

povo-de-santo, fornece, em certa medida, dados significativos para construção das 

raízes do angola, ou angola-congo. 

Ao  situar  a  origem  dos  Candomblés  bantos,  Carneiro  traz  uma  data 

consideravelmente  vaga  de  “fins  do  século  XIX”  como  uma  referência.  Sua 

construção narrativa sobre esses Candomblés se baseou nas lembranças de seu 

informante de pesquisa, o Babalaô Martiniano do Bonfim39,  que relata ter sido da 

mulata Naninha o primeiro candomblé de Caboclo, situado no moinho da antiga roça 

do Gantois; teria sido, então, a única. Após seu falecimento, a negra Silvana, que 

tinha  sua  roça  em  Periperi,  buscou  dar  continuidade  a  essa  tradição  religiosa, 

esforçando-se por imitar Naninha (CARNEIRO, 1991). Destes relatos, o autor inferiu 

que “desses dois terreiros de caboclo, nasceram todos os Candomblés que estamos 

estudando” (CARNEIRO, 1991, p.135).

39
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 Martiniano Eliseu do Bonfim nasceu no ano de 1859 e veio a falecer em 1943. Conhecido como Ojé L’adê 
foi o pioneiro do movimento de retorno as raízes africanas. Era muito conhecido e circulava nos meios africanos, 
sendo considerado o último Babalawô do Brasil. Além disso, foi auxiliar de Nina Rodrigues, atuando nas duas 
últimas décadas do século XIX como seu informante de pesquisa (CARNEIRO, 1991). 
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Martiniano  ainda  se  reporta  ao  pai  de  santo  Gregório  Maqüende  por  sua 

seriedade na condução de seu terreiro de nação Congo, “[...] seriedade só igualada 

pelo pai de santo Bernardino, do Bate-Folha” (CARNEIRO, 1991, p.135).

Esmeraldo  Emetério  de  Santana,  seu  Benzinho40,  cuja  dijina  era 

Quandiamdembu,  em sua conferência sobre a nação angola (1984), situa como o 

terreiro  mais  velho  e  para  ele  o  único  de  nação  congo  existente  na  Bahia,  o 

Calabetã. Segundo ele, esse terreiro foi de Maria Santana Corqueijo Sampaio, cuja 

dijina  era  Malandiansambe.  Esse terreiro  ainda  se  encontrava  em evidência  por 

ocasião do Encontro de Nações em 1981, tendo à frente Jovita de Souza, residente 

no Pero Vaz. Jovita ficou responsável por zelar pela entidade de sua mãe-de-santo. 

Conforme  Santana  (1984,  p.36),  “[...]  Então,  daí  vem  a  casa  mais  velha  de 

Constâncio Silvio e Souza, Gregório Maqüende, Tiana do Dendé, que foi mulher que 

morreu com seus cento e poucos anos, teve Candomblé na Boca do Rio [...]”. Ele 

ainda  considera  depois,  como  mais  velho  na  seita,  Roberto  Barros  Reis.  Esse 

sobrenome se deve ao fato de ter ele sido escravo de Barros Reis. Os relatos orais 

que circulam, ainda hoje, entre os mais velhos das casas do Tombenci e do Bate-

Folha fazem referência a dois africanos. O primeiro era chamado por Manoel de 

Nkossi e o segundo Roberto Barros Reis, este último pai de santo de Maria Neném, 

considerada a mãe do angola por diversos idosos desta nação. Maria Neném foi a 

sucessora  de  Roberto  Barros,  Tata  Kimbanda  Kinunga no  Nzo  Tumbenci 

(CARNEIRO, 1991, p.36).

O fato de ser africano parece ter sido um divisor de águas importante no campo 

afro-religioso, uma vez que a descendência direta africana, isto é, ter nascido na 

África significou uma ligação direta com a religião dos ancestrais através do convívio 

na  terra  de  origem.  Consequentemente,  assegurou aos fundadores  dos terreiros 

nagôs, na época, a idéia de continuidade dos cultos africanos aqui, conferindo-lhes 

autenticidade  e  imprimindo  o  sentido  de  pureza  dessa  tradição  religiosa.  Essa 

condição foi possível uma vez que estes cultos ainda estavam vivos na memória de 

seus fundadores.  Além disso,  os  agrupamentos  étnicos  compostos  por  africanos 

recém chegados  também alimentavam essa  memória.  Mais  tarde,  seria  a  ida  à 

África,  isto  é,  a  experiência  direta  dos  babalorixás  e  ialorixás  com  as  tradições 

40
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 Xincarangomo do terreiro Tumba Junçara.



85

realizadas na “terra mãe”, que viria a alimentar as tradições religiosas desse lado do 

Atlântico. 

Em relação ao angola,  só se tem o registro desses dois tatas nascidos na 

África acima citados; os outros fundadores dos terreiros desta nação eram todos 

brasileiros, segundo a memória oral. 

O título  de mãe do angola atribuído a Maria  Genoveva do Bonfim – Maria 

Neném  não  significa  que  esta  foi  a  fundadora  do  angola,  e  as  descrições  já 

elaboradas acima apontam isso; relaciona-se, antes, a alguns aspectos que dizem 

respeito a mameto Tuenda Dia Nzambi. O primeiro deles refere-se ao fato de ter 

sido  a  mãe-de-santo  de  dois  tatas  que  se  destacaram  no  angola  e  se  fizeram 

conhecidos,  respeitados  por  ialorixás  e  babalorixás  de  outras  nações:  Manuel 

Ciríaco e Bernadino da Paixão. O segundo diz respeito à personalidade de Maria 

Neném,  descrita  como  uma  mulher  enérgica,  de  pouca  conversa,  de  caráter  e 

comportamento  irrepreensíveis;  fala-se  também  de  sua  magnanimidade 

(CARNEIRO, 1991). Ficou conhecida por adotar inúmeras crianças criando-as como 

filhas legítimas. Carneiro a insere na galeria das mães-de-santo mais amadas na 

Bahia de sua época. 

Mameto Tuenda Dia Nzambi – dijina de Maria Neném -, nasceu em 1865, no 

Rio Grande do Sul. Foi feita por Barros Reis, sucedendo-lhe e dando continuidade a 

sua raiz. Ao lado de sua irmã D. Mariquinha Lembá, grande matriarca da nação 

angola-congo (CARNEIRO, 1991, p.36).

Em junho de 1910, ela inicia Manoel Rodrigues do Nascimento, Kambambe e 

Manoel Ciriaco41 de Jesus, Ludyamungongo. Neste mesmo período, Bernardino se 

submete em seu terreiro à cerimônia de Maku-a-Mvumbi (retirada da mão do morto). 

Essa coincidência ocasionou a ligação estabelecida entre Bernardino e Ciríaco. Mas 

é Ciríaco o mais velho no santo, embora Bernardino tenha aberto seu Candomblé na 

Bahia antes de Ciriaco. Ciriaco viajou para o Rio, retornando com o falecimento de 

seu irmão de santo mais velho, Manuel Rodrigues, Kambambe, que na época tinha 

41
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 Ciriaco conhecido como Tata Lundiamungongo nasceu em 8 de agosto de 1892 e morreu 
em 04 de dezembro 1965. Foi um grande sacerdote da nação angola. 
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casa aberta na Bahia. Ciriaco sucedeu Kambambe no terreiro conhecido, ainda hoje, 

como Tumba Junçara, fundado em 1919 (ADOLFO, 2007; SANTANA, 1984). 

Bernardino42 iniciou-se com o Muxicongo43Manuel Nkosi, sacerdote iniciado na 

África na nação congo, recebendo deste a dijina de Ampumandezu. Com a morte de 

Manuel  Nkosi,  teve  que  refazer  ritualiscamente  seu  mutuê  (a  cabeça),  primeiro 

tirando a mão de morto para somente depois concluir sua iniciação. Escolheu Maria 

Neném,  sua grande amiga,  para  dar  continuidade à sua formação religiosa.  Em 

1916, funda o Terreiro Manso Bandukenké, o Bate-folha, em Salvador, atualmente 

sob  o  comando  dos  toques  de  Tata  Mulandure,  Edualino  Cipriano  de  Souza. 

(SANTANA, 1984; ADOLFO, 2007)

A origem do Bate-Folha fica clara se considerarmos a biografia de Bernardino 

em sua formação:  pelas origens de Manuel  Nkosi,  o Bate-Folha traz o congo e, 

mantém o angola, por parte de Maria Neném. Em 4 de dezembro de 1929, recolhe 

seu  primeiro  barco,  tendo  como  primeiro  filho  de  santo  João  Correia  de  Mello. 

Também cabeça de Lembá (SANTANA, 1984; ADOLFO, 2007).

A área onde o terreiro se encontra é cercada por árvores centenárias. Dizem 

que foi presenteado à Bamburussema, seu segundo inquice, já que Lembá era o 

primeiro. 

O  Xicarangomo  Emetério  cita  ainda,  como  grandes  nomes  do  Candomblé 

angola  na  Bahia:  Elisa  do  Campo  Seco,  Tia  Anta,  Constância  Silva  e  Souza, 

Gregório Maquende, Mariquinha Lembá, Roberto Barros Reis, Maria Neném, Manuel 

Bernardino da Paixão, Manuel Ciriaco, Dorotéia, Maria dos Reis, Manoel Rodrigues, 

Helena,  Edith  Apolinária  de  Santana,  Olegário  Vicente  de  Araújo,  João  Torres44, 

42

4

 Nasceu em Salvador no ano de 1881 falecendo em 18 de abril  de 1946 nesta mesma 
cidade.

43

4

 Diz-se daqueles naturais do Congo.

44

4

 Conhecido como João da Goméia, é citado por Eméterio porque foi ele quem levou o 
nome  do  angola  para  fora.  Na  Bahia,  João  da  Goméia  não  era  considerado  nada  no 
Candomblé, uma vez que não foi feito no santo. Embora não tivesse sido iniciado (raspado e 
catulado), iniciou muita gente e se tornou um grande tata de inquice da nação angola. Em 
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Chica do Bom Juá, Marieta Muniz, Leocádia Maria dos Santos, Rosemeire Campos 

Ribeiro,  Miúda,  Feliciano,  Maria  Bernadete,  Zulmira,  Maria  Borges,  Mirinha  do 

Portão e Adália (SANTANA, 1984). Estes nomes, lembrados e justificados pelo Sr. 

Eméterio  no  encontro  de  nações,  nos  mostram  uma  quantidade  razoável  de 

nenguas e tatas que se destacaram no campo afro-religioso de Salvador. Ao mesmo 

tempo, apontam a existência de terreiros de tradição angola-congo, já algum tempo 

estruturados e organizados segundo estas tradições.

 Baseado nas tradições orais de seu terreiro e de sua vivência no Candomblé, 

ao  falar  sobre  a  nação  angola,  Emetério  expõe  sua  visão  sobre  o  Candomblé, 

reafirmando  uma  formação  religiosa  realizada  no  Brasil.  Para  tanto,  utiliza  a 

presença das diversidades étnicas na reconfiguração dos ritos. Finalmente, faz uma 

descrição da nação angola  a partir  da  troca  entre  grupos étnicos  distintos,  mas 

próximos em termos de lingua e cultura. 

Quero  crer  que  os  angolanos  que  vieram  para  aqui,  por  uma 
deficiência,  nos trouxeram bem poucas coisas,  e não sei como, é 
trabalho alto, de muita gente mesmo, com sacrifício, é que cultuam o 
angola.  Porque,  como  nós  sabemos,  os  angolanos  presos  como 
escravos foram os primeiros a chegar no Brasil, e talvez em maior 
número na Bahia. Mas eram pegados “a dente de cachorro”, como se 
diz e, mesmo eles sendo “feitos”, não tinham tempo de se despedir 
de seus parentes, muito menos de trazer seus mistérios da sua seita, 
seus otás e bacias, ou como é chamado na nação angola, itá, que é 
a pedra do seu santo,  eles  não voltaram lá,  para apanhar.  [...]  E 
como nós sabemos, a nação angola é um pouco fechada e ninguém 
consegue aprender nada antes de sete ou quatorze anos. Até porque 
angola é uma mistura de cabinda, moçambique, munjola, quicongo. 
Tudo  isso  é  angola.  Então  virou  o  que  eles  mesmo  chamam  de 
milonga.  [...]  Milonga  é  mistura.  Foi  assim  que  eles  fizeram. 
Misturaram porque eles na senzala, tinham, ali, de todas as “nações” 
e, quando era possível, eles faziam qualquer coisa das obrigações 
deles,  então cada um pegava um pedaço,  faziam uma colcha de 
retalhos, um cozinhava, outro cortava aquilo, outro pegava, porque 
eles tinham tempo limitado para tal e faziam. A mesma coisa fizeram 
com o cântico.  Um,”eu sei  tal  cantiga”;  outro, “eu sei  tal”,  e todos 
cantavam,  e  então  o  santo  aceitava,  e  não  ficou  somente  uma 
“nação” para fazer aquele tipo de obrigação. Era uma mistura, como 
já disse, a milonga ( SANTANA, 1984, p. 33-37).

relação a sua feitura, existe na verdade grande polêmica. Uns dizem que ele foi iniciado por 
Severiano Manoel de Abreu, conhecido por Jubiabá, outros afirmam que ele não era feito. 
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Todavia,  a milonga parece ter  sido utilizada para identificar  os Candomblés 

bantos, sendo, entretanto, sua unidade resultante do processo de contato entre uma 

mesma ordem étnico-litúrgica, a dos grupos bantos.

Bastide e Verger buscaram identificar os grupos étnicos bantos assim como 

Tata Emetério ao referir-se ao Candomblé angola. Entretanto, esses autores incluem 

os  Cassanges.  Tal  aspecto  é  significativo,  quando  se  pensam  as  raízes  do 

Candomblé angola, sua historicidade e seu devir, ainda hoje. Isso se deve uma vez 

que toda a complexidade proveniente dos grupos bantos perdida entre nós, e que 

um grupo de adeptos utiliza o referencial identitário dos Cassanges para construir 

üma pureza”angola em seus terreiros.

 Segundo  Adolfo  (2007),  as  casas  consideradas  matriciais  do  Candomblé 

angola-congo se encontram na Bahia, no início do século XX: o Candomblé do Bate-

Folha, o Tombenci, o Tumba Junçara e, por útimo, a casa da Goméia. Esta última, 

embora  tivesse  sido  aberta  num  bairro  chamado  Ladeira  de  Pedra,  logo  foi 

transferida para a rua da Goméia. Em 1948, Joãozinho da Goméia deixa Salvador, 

estabelecendo-se  no Rio  de  Janeiro,  onde  reabriria  sua  casa  à  Rua  General 

Rondon, nº 360, Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Estes terreiros que viriam 

originar os atuais Candomblés angola-congo no Brasil. 

Todavia,  alguns  sacerdotes  e  mesmo pesquisadores  questionam esse  fato. 

Alguns  alegam  serem  originários  de  outras  raízes,  introduzindo  uma  outra  raiz 

denominada angola cassange, cuja casa matriz estaria localizada em Brasília, desta 

forma recente,  se  comparada  aos  terreiros  da  Bahia.  Além disso,  o  Candomblé 

angola cassange busca legitimar-se através do discurso de seu principal divulgador, 

o  Tata  Nitamba  Tarangue.  Para  tanto,  o  Tata  utiliza  a  bagagem  linguística  dos 

escravos de angola,  dividindo-a em dois  grupos:  o  Kibundo (língua profana) e o 

Kiribum, (lingua sagrada), esta última advinda dos cassanges e originada do antigo 

alfabeto mesopotâmico Glözel. Contudo, devido ao kiribum não constar de nenhum 

registro  etnográfico  ou  mesmo  lingüístico,  essa  tradição  torna-se  vulnerável  a 

críticas  tanto  por  parte  do  povo-de-santo  quanto  dos  pesquisadores  (ADOLFO, 

2007).

As  origens  do  Candomblé  banto  parecem  ter  se  construído  em  meio  a 

divergência de opiniões, rupturas, embates e, mais recentemente, por um resgate 

das tradições desta nação alimentado, principalmente, pelo desejo de utilizar um 
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vocabulário e práticas litúrgicas “puras”, isto é, de origem angola-congo. Tratar-se-ia, 

dessa forma, de romper com o modelo de culto nagô que homogeinizou, em certa 

medida,  a  prática  litúrgica  nos  terreiros  em  geral,  mediante  a  adoção  de  uma 

linguagem que pode ser considerada “franca” e um panteão que serviu de base para 

sua reconfiguração.

Este movimento, também chamado de “angolacentrismo”, pode ser observado 

tanto  no  sentido  de  uma  reconstrução  biográfica  das  nenguas,  tatas,  macotas, 

representantes  da  nação  angola-congo  e  suas  casas,  quanto  pelo  resgate  da 

mitologia  de  suas  divindades,  os  inquices,  buscando  compreender  a  analogia 

estabelecida entre esses e os orixás e voduns, mas, principalmente, estabelecendo 

suas diferenças, incluindo o uso de uma linguagem específica (quibundo, quicongo e 

outras de matriz banto), para referir-se às entidades, objetos e situações cotidianas 

no terreiro. Além disso, a  bibliografia produzida na Angola colonial por etnógrafos 

portugueses começa a ter uma maior divulgação entre os angoleiros. O problema é 

que  muitos  desses  escritos  conservaram  o  ranço  colonial  eurocêntrico,  o  que 

demanda, por parte de quem os utiliza, uma leitura crítica especialmente acurada. 

Outra fonte muita rica que começa a ganhar peso no resgate dessas tradições são 

as  informações  adivindas  da  moderna  literatura  ficcional  angolana,  embora  sua 

utilização esteja implicando à diferenciação entre o ficcional e documental.

Em relação aos pesquisadores e terreiros angoleiros, Adolfo (2007) os agrupa 

em  quatro  segmentos  distintos.  O  primeiro  corresponde  aos  tradicionalistas 

endogâmicos, buscando a tradição dentro de suas próprias raízes, estabelecendo o 

continuum de  uma  tradição  já  existente.  Um  segundo  grupo  se  autodenomina 

tradicionalista,  reconhecendo  as  perdas  e  rupturas  no  decorrer  do  tempo,  mas 

preferindo manter as práticas tais como se apresentam hoje, sendo fiéis à hierarquia 

e  poder  centrados  no  fundador(a)  daquela  raiz.  Vistos  como  mais  dogmáticos, 

acreditam que o sincretismo, ou a milonga faz parte da história do Candomblé de tal 

maneira  que  se  tornou  parte  estruturante  do  mesmo.  Dizem  ser  os  únicos  a 

respeitarem as tradições. O terceiro segmento, é formado por um grupo que estuda, 

pesquisa e busca colocar em prática as novas descobertas em relação aos grupos 

étnicos bantos, embora encontre muitas resistências por parte  do povo-de-santo. 

Por  fim,  a  quarta  vertente,  considerada  a  mais  radical,  vem  promovendo 

transformações  substanciais  e  contínuas,  mudando  diversos  aspectos  de  seus 

terreiros. Este quarto grupo acompanha atentamente as mudanças estruturais dos 
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praticantes  do  Candomblé  queto  paulista,  hoje  renomeado  como a  tradição  dos 

orixás. Por similitude, este segmento banto passa a denominar-se como seguidor da 

tradição  banto,  buscando  rebatizar  o  Candomblé  angola  com  uma  nova 

nomenclatura que expresse sua atual configuração. 

As pesquisas etnográficas realizadas pelas gerações anteriores indicaram, em 

certa  medida,  uma  certa  ausência  de  preocupação,  por  parte  dos  bantos,  em 

resgatar seus mitos, vocabulário ou mesmo suas práticas litúrgicas, compreendendo 

seu candomblé  a  partir  somente  de  um transplante  da  estrutura  cosmogônica  e 

teológica dos iorubás. Isto levou alguns pesquisadores a afirmar que o Candomblé 

angola era o mesmo Candomblé queto, apenas cantado em quibundo. 

É recente a retomada dos estudos sobre o processo religioso banto, tanto por 

parte  dos  angoleiros  quanto  dos  pesquisadores.  Resulta  tanto  do  processo  de 

supremacia  queto  em  Salvador  e  no  Recôncavo,  estendendo-se,  mais  tarde,  a 

outros  estados  do  Brasil,  quanto  do  processo  político  desencadeado em Angola 

(guerra  de  libertação  e  independência),  o  que  deu  visibildade  a  essa  parte  do 

continente africano através da mídia no Brasil. Os intercâmbios de uma forma geral 

promoveram o  aprendizado  do  quibundo  e  quicongo,  bem como a  presença  de 

estudantes angolanos nas universidades brasileiras favoreceu o conhecimento da 

realidade física, social e cultural, até então circunscrita, em parte, ao território do 

mítico e do religioso. O que era então expresso através das cantigas e das falas do 

povo antigo dos terreiros se metamorfoseava, uma vez que ir a Angola tornava-se 

uma possibilidade  para  pesquisadores,  nenguas,  tatas  e  adeptos.  Todavia,  esse 

projeto ainda encontra resistências e não é tão facilmente exequivel quanto poderia 

parecer. Ainda ocorrem em Angola disputas inter-étnicas, somadas às dificuldades 

econômicas  que  ocasionam profundas  transformações  sociais.  No que tange ao 

aspecto religioso, as religiões evangélicas têm provocado o exôdo de sacerdotes, 

curandeiros e feiticeiros,  detentores de um saber ancestral,  dos centros urbanos 

para  zonas  interioranas  e  de  dificil  acesso.  Acrescente-se  a  isso  o  fato  de  o 

Candomblé  ser  uma  religião  iniciática,  sem  fonte  de  escrituração  com  prática 

corrente em que o aprendizado se dá através da iniciação e com o tempo, através 

da observação e da oralidade dos mais velhos, que se salvaguardam nas leis do 

segredo e fundamento. 
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Pode-se dizer, então, que o resgate da tradição religiosa angola-congo “pura” 

implica uma série de procedimentos que vão desde as fontes orais e bibliográficas 

até  a  viagem ao  país  de  Angola.  Este  último  é  fundamental  ao  proceso  de  re-

africanização dos terreiros que ocorreu e ainda ocorre no Brasil,  uma vez que o 

transplante das tradições religiosas africanas e sua forma de realização seja ela 

banto ou iorubá, produz uma idéia de continuum, logo, de tradição africana pura. 

O resgate das raízes do Candomblé banto em Salvador nos permite identificar 

em  que  medida  determinados  aspectos  próprios  de  sua  formação  migraram  ou 

foram ressignificados no contexto ilheense, além da existência de relações familiares 

segmentares entre terreiros dessas duas cidades.

As descrições realizadas pelas pesquisas etnográficas e presentes na fala do 

povo-de-santo apontam o Candomblé angola como o resultado da junção linguística 

e religiosa de grupos étnicos advindos do antigo reino do Congo e de outros reinos 

bantos que hoje formam o país de Angola. No Candomblé angola do Brasil, Luanda 

passou  a  sinônimo  de  África  mítica,  o  Reino do Céu,  através  dos  cânticos, 

reconfigurada como  Ruanda (com “r”  duro),  ou Aruanda. Como expressadas nas 

estrofes de músicas abaixo, cantadas nos tereiros.

Eu venho de Aruanda, 

Eu venho só.

Só, só, eu venho.

Lá deixei mãe,

Lá deixei pai, 

Lá deixei vó.

Eu ando só

Sozinho sou eu,

Eu ando só, Na Aruanda

Só e Deus.

  Os  etnógrafos  portugueses  destacaram  a  região  da  Lunda45 em  seus 

trabalhos, descrevendo-a como uma terra de um povo aguerrido e orgulhoso, os 

Tchokwes e os Quiocos. E que tem servido de modelo de re-africanização para os 

pesquisadores e sacerdotes que se encontram no quarto segmento, como descrito 

por Adolfo (2007). Esse aspecto parece singular, uma vez que a identidade religiosa 

45

4

 Lunda Norte e Lunda Sul são províncias que se encontram a nordeste de Angola.
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vai se valer da tradição referida à África como “verdadeira”,  logo, “pura” tradição 

angoleira, para assim se reconstruir, introduzindo provavelmente outras “origens” ou, 

como  fala  o  povo-de-santo,  outras  “raízes”,  que  não  somente  aquelas  acimas 

descritas,  largamente  legitimadas.  Neste  sentido,  desvendar  suas  origens  não 

parece ser suficiente, uma vez que o contexto pode influenciar sua (trans)formação, 

produzindo rupturas e conformações,  reconstruindo-se constantemente.  Origem e 

contexto  relacionam-se,  na  produção  de  sua  existência,  teogonia  e  teologia,  na 

medida em que o Candomblé no Brasil foi perdendo sua característica de religião 

étnica  para  se  transformar,  na  atualidade,  numa  religião  universal,  como afirma 

Vivaldo Costa Lima (2003).

A origem,  ao  se  apresentar  enquanto  uma  referência  primordial,  ponto  de 

partida da tradição religiosa,  expressa um contexto naturalmente em movimento, 

constructor de temporalidades históricas e mitológicas.

O que estou  chamando de contexto  é  considerado a partir  de  seu sentido 

relacional e de sua dinâmica com a vida social, aspecto que o diferencia da visão 

tradicionalista,  que o percebia somente pela  relação estabelecida com o entorno 

imediato  ou  com as condições  ambientais  diretas.  Tal  diferença resulta  clara  se 

considerarmos a possibilidade de interação com outros níveis espaciais e temporais, 

com outros pontos de referência, muitas vezes alheios às circunstâncias locais ou de 

contato face a face. O contexto é portador de uma força capaz de nutrir o território 

através da produção de ordenamentos simbólicos, responsáveis por agenciar formas 

de relacionamento, de relações de proximidade e distância,  de sentimentos e de 

culturas  distintas.  E  por  isso  constrói  especificidades  no  caso  ilheense  ou,  se 

quisermos, produz uma territorialidade local. Este movimento de territorialização do 

contexto permite a assimilação de acontecimentos, permite lembrar coletivamente. 

Segundo Sodré (2002, p.14)

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). 
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Tanto o contexto quanto o território demarcam um espaço construído na 

distinção e identificação com o outro, na ordenação das trocas necessárias a uma 

comunidade na direção de uma identidade grupal.  O  território  é  enfocado,  aqui, 

numa perspectiva integradora, em que a territorialização implica um processo de 

domínio  (político-econômico)  e/ou  de  apropriação  (simbólico-cultural)  do  espaço 

pelos grupos humanos. Conforme Haesbaert (2004, p. 16. Grifos do autor),

Cada  um  de  nós  necessita,  como  um  recurso  básico, 
territorializar-se.  Não  nos  moldes  de  um  “espaço  vital” 
darwinista-ratzeliano, que impõe o solo como um determinante 
da  vida  humana,  mas  num  sentido  muito  mais  múltiplo  e 
relacional, mergulhado na diversidade e na dinâmica temporal 
do mundo. 

Isso significa que a noção de território considera sempre – e ao mesmo tempo 

–  a  dimensão  simbólica  e  cultural  atribuída  pelos  grupos  sociais  através  da 

construção de uma identidade territorial, uma forma de controle simbólico sobre o 

espaço cotidiano de vivência, e outra dimensão mais concreta de caráter político, 

disciplinar  e  econômico,  a  apropriação  do  espaço  como  forma  de  domínio  e 

disciplinamento  dos  indivíduos.  É  possível  observar  diferenças  significativas  nas 

formas de construção do território em relação a seus recursos e de acordo com 

fatores como a mobilidade a que o grupo está sujeito. Posso afirmar que Ilhéus, 

desde o início, foi território do Candomblé angola e/ou angola-congo e, que essa 

nação, hoje, mantém esse traço representando  56,5  % da totalidade dos terreiros. 

Neste grupo, identificamos terreiros que poderiam ser agrupados aos segmentos 

propostos por Adolfo (2007),  a saber:  o primeiro grupo por ele identificado como 

tradicionalistas endogâmicos; um segundo que se autodenomina tradicionalistas; e 

finalmente,  o  segmento  que  se  denominou  como seguidores  da  tradição  banto. 

Todavia,  a maioria dos terreiros em Ilhéus estão mais identificados ao segmento 

tradicionalista, para quem a milonga se encontra em suas próprias raízes tecendo a 

história do Candomblé. 
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3. O CANDOMBLÉ E A CIDADE DE ILHÉUS

A forma como o Candomblé se organiza na cidade Ilhéus – suas redes e 
intercâmbios sócio-culturais, bem como a circulação de elementos afro-
brasileiros em outros campos da cultura – indica a relevância que determinados 
aspectos da experiência africana adquiriram nesse contexto, transformados, 
ressignificados e refeitos. Isso ocorre num movimento dinâmico de [re]criação 
próprio dos processos de hibridação, remetendo-nos às relações que se teceram 
entre nações de Candomblé, envolvendo padrões de etnicidade e ancestralidade 
num contexto de escravidão, ainda que esta escravidão em Ilhéus tenha se 
apresentado de forma diferenciada das que ocorreram nas demais regiões do 
Brasil. 
Esta especificidade converge para a necessidade de revisão do discurso oficial e 
hegemônico no âmbito da historiografia regional, principalmente aquele que 
produz um ideal de imagem assentado no trabalho livre de descendentes de 
colonos europeus e migrantes nordestinos, em sua maioria, de sergipanos, 
alagoanos e sertanejos baianos. Além disso, numa análise relacional com o 
macrocontexto, teremos o início do cultivo do cacau promovido por uma Bahia 
aristocrática e escravocrata.
Na Capitania de São Jorge dos Ilhéus, havia oito engenhos de açúcar entre 1560-
70, confirmando assim a presença escravocrata na região. Outro aspecto do 
microcontexto que merece ser considerado é o fato de o cacau ter sido a única 
lavoura a fixar-se num só lugar da província, o Sul da Bahia, tendo no ecossistema 
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da região um aspecto fundamental para a sua consolidação. Além disso, esse 
mesmo ecossistema viria a ser também propício ao culto dos rituais religiosos 
africanos, uma vez que os praticantes desses cultos experimentam uma relação 
intensa com os fenômenos da natureza. Raul Lody descreve essa relação, 
evidenciando uma intrínseca rede de produção simbólica nos terreiros ao 
afirmar:

A natureza manifestada nos seus elementos básicos visualiza 
os próprios deuses e estes se unem num reforço socializador 
intermembros  dos  terreiros,  através  de  normas  e  princípios 
ético-morais também divulgados e mantidos pelos ancestrais – 
heróis,  fundadores,  sacerdotes,  iniciados,  guerreiros, 
caçadores, entre outros (LODY, 2006, p.265).

A cidade de Ilhéus possui hoje 220.144 habitantes distribuídos em uma área de 

1840,99 km2 (IBGE, 2007). Inserida no bioma46 da Mata Atlântica, adaptou-se, ao 

longo de seu processo de desenvolvimento, às especificidades da cultura do cacau. 

Este aspecto,  em certa  medida,  ocasionou uma “preservação” de suas matas e, 

consequentemente,  de sua fauna e flora.  É um município  rico em águas,  sendo 

banhado por quatro rios principais e cortado por outros rios e ribeirões, além da 

lagoa do Itaípe, mais conhecida como Lagoa Encantada, situada a 34 km da cidade 

e a 20 do litoral. Sua costa litorânea se estende da foz do córrego do Sargi seguindo 

pela orla marítima até a foz do Rio Acuípe.

Mapa 1: Mapa hidrográfico de Ilhéus

Fonte: Acervo REZENDE

É notável a presença do Candomblé na maioria das cidades do litoral (VOGEL; 
MELLO; BARROS, 2007).  Além disso, a relação dos cultos com a natureza nos 
terreiros “[...] está virtual e fundamentalmente presente, ora em material 
ritualizado, ora em concepções encadeadas e abrangentes sobre ecossistemas e a 
religião dos deuses africanos” (LODY, 2006, p.265). 

Sua fluidez na área urbana da cidade pode ser  sentida pelos  de “fora”  do 

Candomblé,  por  um  lado,  através  das  oferendas,  limpezas  e,  comidas, 

representadas  pelos  despachos47,  nas  encruzilhadas,  praias,  rios,  cachoeiras  e 

46

4

 Amplos espaços terrestres caracterizados por tipos fisionômicos de vegetação semelhante 
com diferentes estados climáticos (ACIESP, n∙ 103, 1997).

47

4

 Conjunto de objetos que constituem uma oferenda, obrigação ou ebó.
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matas; e de outro, pelo aspecto festivo dos grupos e cortejos rituais, nas romarias, 

nas lavagens de escadaria de igrejas e nas festas de largo e no próprio terreiro. A 

festa expressa, ainda, uma organização espacial e temporal, um calendário litúrgico 

correlacionado às divindades e seus símbolos. Além disso, esses itens combinados 

fornecem  elementos  que  permitem  reconhecer  os  terreiros  e  suas  nações,  em 

virtude dos laços genealógicos e/ou etnológicos que os unem e pela forma comum 

como realizam seus ritos. 

Optei por contextualizar o Candomblé angola em Ilhéus a partir de um recorte 

historiográfico da cidade, descrevendo aspectos de sua territorialização que ao logo 

do tempo serviram como referência na construção de subjetividades relevando suas 

singulares, ou ainda, as identidades locais. 

3.1 BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO
As transformações sociais advindas das condições materiais de vida, da 

produção de modos de viver, expressas através dos valores e comportamentos 

presentes  nos  costumes  e  hábitos  praticados  pelos  habitantes  nativos, 

estrangeiros e por aqueles da diáspora do Atlântico Sul, apontam para recorrentes 

processos  de  intercâmbios,  hibridação,  heterogeneidade  e  relativa 

homogeneização. Nem sempre, porém, estes processos se deram pacificamente, 

nem sempre conflituosamente.

Podemos inferir que em Ilhéus não poderia ter sido muito diferente e, que 

as transformações por que passaram seus habitantes e suas respectivas formas 

culturais,  ocorreram  através  de  uma  dinâmica  relacional  de  conflitos  e 

negociações entre variados grupos sociais, tanto no que diz respeito ao uso dos 

espaços como na construção de uma “identidade regional” ou “ainda identidades 

locais”.

A historiografia regional nos permite observar que sua territorialização se 

deu ancorada numa ocupação espacial marcada primeiramente por conflitos entre 

os nativos e adventícios e entre esses e outros grupos étnicos, e posteriormente, 

entre  fazendeiros  e  imigrantes.  Isto  implicou  o  desenvolvimento  de  práticas 
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sociais que se relacionavam ao poder familiar patriarcal – que, por sua vez, serviu 

de matriz para as identidades grupais – e a produção de um imaginário regional 

distinto  daqueles  outros  observáveis  no  âmbito  da  província  ou  do  estado da 

Bahia.  Este  imaginário  se  pautava  no  trabalho  livre,  de  eurodescendentes  e 

migrantes sertanejo/nordestinos, o que diferenciaria esta região de tantas outras 

caracterizadas como escravocratas ou de passado escravocrata. 

Foi essa imagem que povoou a historiografia do cacau, onde se destacaria 

uma lavoura que se quis  desvinculada do contexto escravocrata da  Bahia do 

século  XIX,  contribuindo  para  uma  visão  parcial  do  quadro  sócio-histórico 

regional. O item mais vulnerável deste tipo de historiografia é a tentativa de excluir 

do  cenário  a  presença  africana  como  elemento  significativo  na  formação  da 

identidade regional. 

O trabalho escravo foi introduzido em Ilhéus ainda no século XVI. Em 1724, 

quase metade – mais precisamente, 893 dos 1.831 habitantes – eram escravos 

(MAHONY,2001). Esses indicadores correspondem a um aspecto particularmente 

relevante, sinalizando singularidades próprias dessa sociedade que se formava. 

Stuart Schwartz (1988) aponta que, na Bahia, foram construídos engenhos 

de grande porte e que, em Ilhéus, havia cerca de oito engenhos, indicando um 

período de boa fase do açúcar e seu declínio por volta de 1583, representado na 

Tabela 1. 

Tabela 1: Número de Engenhos em Ilhéus entre 1570 -1629

Ano N de Engenhos

1570 08

1583 03
1612 05
1629 04
1724 01

Fonte: MAURO, Frederic, 1960, apud SCHARWTZ, 1988, p. 148.
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Sua decadência, entretanto, deve considerar além do aspecto econômico o fato 

de que estes engenhos eram constantemente atacados pelos Aimorés, ocasionando 

o abandono de sua maioria.  O Engenho de Santana,  situado próximo ao rio  do 

mesmo nome, foi o único que continuou a produzir açúcar durante todo o período 

colonial. 

A partir da segunda metade do século XIX, instaura-se o momento de formação 

das Comarcas do Sul da Bahia e, concomitantemente, de uma nova configuração 

afro-religiosa na Bahia, com a chegada em massa dos sudaneses. 

Verifica-se, na segunda metade do século XIX, uma crescente descapitalização 

das  zonas  do norte  da  Bahia,  também observada  através da  regressão de  seu 

sistema produtivo.  Esse,  do circuito  econômico nacional  e internacional,  passa a 

uma economia de subsistência de base familiar, com capacidade apenas de garantir 

a  reprodução  de  mão-de-obra,  mas  sem  viabilizar  alternativas  econômicas.  Tal 

aspecto  viria  a  influenciar  diretamente  o  desenvolvimento  das Comarcas do  Sul 

baiano  e  o  estabelecimento  de  políticas  públicas  para  essas  regiões  (FREITAS; 

PARAÍSO, 2001)

A  possibilidade  de  emergência  das  Comarcas  do  Sul  como  uma  região 

alternativa  economicamente,  entretanto,  constituía-se  numa  ameaça  ao  sistema 

elitista vigente, especialmente, no que dizia respeito à posse da terra. A discussão 

quanto  ao  desenvolvimento  de  um  modelo  econômico  viável  para  essas  áreas 

aportava uma diversidade de questões que iam desde o desbravamento das áreas, 

propriamente dito, à mão-de-obra necessária, a recursos e até mesmo à posse das 

terras,  aspecto  mais  delicado.  A  ocupação  da  terra  fragilizava  e  ameaçava 

decisivamente  o  sistema  latifundiário,  bem  como  seu  processo  tradicional  de 

acumulação  do  capital,  centrado  em  mãos  de  alguns  poucos  privilegiados. 

Conforme Freitas e Paraíso,

 

Apesar  do  rigor  das  propostas  com  relação  ao  controle  do 
acesso à terra, essas medidas não se mostraram eficazes nas 
áreas de fronteira, como viria a se constituir a da expansão da 
lavoura  cacaueira  na  zona  de  influência  de  Ilhéus.  [...]  Em 



99

termos  de  políticas  públicas,  essas  medidas  estavam 
associadas  à  definição  da  questão  da  mão-de-obra  para 
substituir  os  escravos.  As  propostas  de  recrutamento 
preferencial oscilavam entre os negros libertos, os índios e os 
imigrantes estrangeiros. [...] No caso de Ilhéus, os três modelos 
foram  tentados  na  busca  de  uma  aceleração  do  progresso 
(2001, p.88)..

No ano de 1853,  ocorreu no Distrito  de Olivença uma intensa disputa pelo 

trabalho indígena. Esta opção foi pensada para as regiões de fronteira econômica, 

juntamente com a possibilidade de sua civilização. Esse fato viria a corroborar a 

necessidade da adoção de todas as práticas de recrutamento escravos,  libertos, 

índios e imigrantes. 

O  contexto,  contudo,  passaria  a  se  definir  a  partir  do  crescimento  das 

atividades  agroexportadoras  como  um  todo,  do  fortalecimento  de  um  mercado 

interno, do consequente aumento das relações de trabalho assalariado, entre outros 

itens.  Pode-se  dizer,  ainda,  que  essas  práticas  de  recrutamento  estavam 

diretamente  relacionadas  à  questão  territorial,  ou  melhor,  à  expansão  das 

propriedades rurais. 

Embora representasse uma solução econômica, política e social para a época, 

o incremento da cultura cacaueira foi lento e enfrentou diversos problemas como a 

instalação  de  posseiros  e  imigrantes  em  regiões  inóspitas  e  desertas;  a 

descapitalização de agricultores; a ausência de tradição de consumo no mercado 

interno e, finalmente, o fato de a região de Ilhéus não ser considerada prioritária pelo 

governo provincial (FREITAS; PARAÍSO, 2001). Essas foram às razões para que o 

plantio do cacau, até aproximadamente 1860, se mantivesse restrito aos quintais e 

aos aldeamentos indígenas.

Mahony  (2001)  elabora  uma  descrição  de  Ilhéus  e  suas  gradativas 

transformações,  relacionando  seu  crescimento  econômico  ao  seu  crescimento 

demográfico: 

Ao  longo  de  todo  este  período,  a  terra  era  abundante  e  a 
população limitada. Depois que os jesuítas foram expulsos em 
1759, e os índios hostis foram sendo gradualmente compelidos 
para o oeste, o distrito começou a ser ocupado por latifúndios, 
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e fazendas, e a economia foi crescendo lentamente. Ao mesmo 
tempo,  a  população  também  estava  crescendo  chegando  a 
cerca  de  2400  habitantes  na  época  da  independência,  e  a 
cerca  de  2795  em  1845.  A  mão-de-obra  livre,  entretanto, 
continuou  muito  limitada.  Um grupo de índios  trabalhava  na 
indústria madeireira, mas, como os índios do período colonial 
não foram muitos os que se mostraram dispostos a trabalhar 
em fazendas ou latifúndios. Conseqüentemente,  os escravos 
africanos permaneceram sendo a solução para a demanda de 
mão-de-obra  da  região  enquanto  a  economia  crescia 
(MAHONY, 2001, p.98).

As  grandes  alterações  que  ocorreram  no  sistema  produtivo  advêm  da 

consolidação do cacau como produto de exportação. A partir de então, observa-se 

uma expansão da produção cacaueira, associada à incorporação de novos espaços. 

A ocupação do solo, processada de forma arbitrária e de acordo com a capacidade 

de  conquista  e  desbravamento  de  cada  migrante,  era  estimulada  pelo  governo, 

através da possibilidade “de transferência de grande massa de pessoas que poderia 

vir a se constituir em força-de-trabalho utilizada pelos donos de roças de grandes 

dimensões” (FREITAS; PARAISO, 2001, p. 88). 

O aumento da população na região cacaueira tornou-se significativo a partir de 

1877 e 1879,  quando ocorreu  a grande seca no norte  da  Bahia  e  em Sergipe, 

ocasionando uma emigração massiva. Este foi um dos elementos fundamentais que 

alimentou a idéia de uma região não escravocrata.

 Em relação aos aldeamentos indígenas é importante observar que

A partir  da  segunda  metade  de  década  de  70,  o  Governo 
Provincial foi lentamente transferindo o poder de decisão sobre 
os destinos dessas populações e seus territórios às Câmaras 
Municipais  para adotarem medidas que fossem de interesse 
das elites econômicas daqueles  locais  (FREITAS;  PARAÍSO, 
p.99). 

A extinção dos aldeamentos pelo Decreto n.º 267, de 20/10/1875, viabilizou a 

abertura das últimas áreas reservadas ao cultivo do cacau. Este fator foi reforçado 

pela  autorização  de  alienação  e  venda  dessas  terras  pelo  preço  de  mercado, 

situação expressa no referido decreto.
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Com relação aos negros que viviam em Ilhéus no período, Mahony afirma que 

os  dados levantados acerca  do  quantitativo  de  escravos  na  primeira  metade do 

século  XIX,  na  região  cacaueira,  embora  não  mostrem  a  quantidade  exata  de 

escravos, indicam que, em Ilhéus, estes “[...] constituíram uma parte significativa da 

população nos anos de 1724, e iriam constituir em 1872 e 1881” (2001, p.100). 

A autora destaca, entretanto, que esse contingente de escravos apresentava 

características  distintas,  quando  comparado  a  grupos  de  escravos  de  outras 

localidades  do  Brasil.  A maioria  dessa  população  parece  ter  sido  formada  por 

brasileiros ao longo de todo o século XIX, com quantidades aproximadas de homens 

e mulheres e uma grande produção de crianças. Este tipo de situação em relação ao 

contingente  escravo  decorreu  das  atividades  realizadas  na  região,  na  qual  a 

extração de madeira e a produção comercial de certos produtos alimentícios, além 

da aguardente e do açúcar,  destacaram-se como as mais importantes atividades 

econômicas dos períodos precedentes.

Apenas um dos 221 escravos no Engenho de Santana havia 
nascido na África. Além disto, apenas vinte escravos africanos 
aparecem no registro  batismal  entre  as  décadas  de 1820 e 
1840,  para  um  total  de  261  escravos  adultos.  Mesmo 
reconhecendo que alguns dos maiores proprietários locais não 
batizavam seus escravos, esta é uma taxa muito baixa para o 
Brasil de antes de 1850. Dados coletados dos inventários de 
propriedades,  e  das  escrituras  de  compra  e  venda  de 
propriedades, dos anos 1840 aos anos de 1880, mostram que 
55,6% dos  escravos  haviam,  claramente,  nascido  no  Brasil, 
enquanto  que  apenas  14,9%  deles  eram,  claramente,  de 
origem africana. É certo que isso nos deixa sem informação 
acerca de 29,5% dos escravos encontrados nos documentos. 
Ainda  assim,  é  uma  divisão  que  coincide,  quase  que 
exatamente, com aquela do censo de 1872, que apontou para 
uma população de escravos africanos na ordem de 14,1 e uma 
população  escrava  brasileira  de  85,8  %  (MAHONY,  2001, 
p.101)

Essa configuração – um grupo predominantemente brasileiro – está associada 

a outro aspecto: aquele representado por uma população escrava que continha um 

número nada díspar de homens e mulheres. Isso é corroborado por Schwartz (1988, 

p.52),  quando afirma que,  no ano de 1828,  o Engenho de Santana possuía um 

contingente de escravos “[...] bem equilibrado, com 109 homens e 113 mulheres”. 
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Além  disso,  Schwartz  (1988)  introduz  uma  outra  consideração:  o  fato  de  que 

afinidades culturais e étnicas africanas permaneceram influenciando a constituição 

da “família” entre os cativos. 

Havia uma forte  tendência de indivíduos da África Ocidental 
(Guiné)  e  do  golfo  de  Benin  ao  casamento  endogâmico,  ou 
pelo menos ao enlace com cônjuges de sua própria região da 
África,  quando  não  do  mesmo  grupo  étnico.  Os  cativos  de 
Angola eram muito  menos seletivos,  casando-se com outros 
africanos ou crioulos,  aparentemente preocupando-se menos 
com  a  endogamia.  [...]  Porém,  quaisquer  que  fossem  os 
padrões  de  preferência  que  separavam  os  vários  povos 
africanos, maiores ainda eram as barreiras entre africanos e 
crioulos.  [...]  Os  escravos  nascidos  no  Brasil  preferiam 
parceiros  que  também  fossem  brasileiros,  embora  também 
casassem  com  africanos.  [...]  Assim,  em  geral,  as  origens, 
línguas e tradições comuns permaneceram importantes quando 
da escolha do parceiro (SCHWARTZ, 1988, p.320). 

Tais evidências quanto à atuação de diferentes códigos de comportamento e 

crença entre os cativos irão expressar uma inerente tensão entre as preferências 

étnicas advindas da África, situadas no desejo de manter laços culturais ou elos com 

ancestrais,  por  meio  da  endogamia  e  as  demandas  das hierarquias,  segundo a 

condição social e cor, impostas pela sociedade escravista. 

Com relação aos aspectos do contexto globalizante – especialmente, a sociedade 
escravista dominante –, interessa destacar a influência que a herança dessas 
concepções, consideradas clássicas e medievais, referentes à organização e 
hierarquia exerceu no cotidiano, quando da produção de sistemas originados a 
partir da diferenciação das ocupações, etnias, cor e condição social. Esses 
aspectos viriam a influenciar de variadas formas seu desenvolvimento. 
Assim, formou-se uma sociedade sob “[...] múltiplas hierarquias de honra e 
apreço, de várias categorias de mão-de-obra, de complexas divisões de cor e de 
diversas formas de mobilidade e mudança” (SCHWARTZ, 1988, p.209). Nesse 
processo de formação e consolidação, tendeu a reduzir complexidades a 
dualismos de contrastes, perceptíveis nos pares dicotômicos senhor/escravo, 
fidalgo/plebeu, católico/pagão, indivíduo/sociedade, branco/negro e tantos 
outros. Acrescentou ainda formas de conciliação entre múltiplas hierarquias, 
graduando os sujeitos, preferencialmente, segundo critérios como classe, cor e 
condição social, factíveis a partir da convergência desses mesmos critérios.
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É de se esperar, por conseguinte, que tanto os cativos brasileiros quanto os 

africanos  desenvolvessem  estratégias  diversas  na  formação  de  laços  sociais  e 

familiares.  No  caso  de  Ilhéus,  pesquisas  anteriores,  a  exemplo  de  Mahony  e 

Schwartz,  revelam  que  a  maioria  dos  cativos  eram  crioulos  e,  que  estes 

desenvolveram padrões familiares nos quais o parentesco, em suas várias formas 

irmão,  tio,  sobrinho,  avó,  mãe  e  etc.  possuía  um  evidente  significado.  Os 

arrolamentos  realizados no Engenho de Santana,  nos períodos de  1731 e 1752 

oferecem notas esclarecedoras sobre essa questão.

Mahony (2001, p.102) observa ainda, que, de um grupo assim, “[...] seria de se 

esperar que produzisse um grande número de crianças escravas, e este parece ter 

sido  o  caso”.  A autora  promove  um levantamento,  considerando as  informações 

contidas no livro de batismo, nos inventários,  além de utilizar as informações do 

recenseamento  de  1872.  Sobre  esse  contingente  infantil,  oferece  a  seguinte 

descrição:

Entre  1823  e  1843,  um  mínimo  de  cento  e  noventa  bebês 
escravos nasceu em cerca de sessenta latifúndios e fazendas. 
Em 1857, quando Steiger assumiu a Fazenda Victoria, vinte e 
nove dos cento e quatro escravos na plantação eram crianças 
com  menos  de  sete  anos. De  forma  similar,  em  1861,  em 
Castello  Novo,  onze  dos  cinqüenta  e  três  escravos  na 
propriedade eram crianças com menos de sete anos e outras 
cinco  tinham  entre  sete  e  onze  anos.  Em  1872,  havia  249 
crianças  escravas,  com  idades  variando  de  1  a  11  anos, 
correspondendo a cerca de 23,6% de todos os escravos, em 
toda a cidade (MAHONY, 2001, p.102).

Isso não significa,  contudo, que a procriação natural  tivesse encontrado em 

Ilhéus  condições  de  reproduzir  a  população  escrava,  nem  mesmo  permitir  seu 

crescimento. Ao contrário, os dados da época atestam que a resistência ao sistema 

escravista  muitas  vezes  tomava  forma  de  um  controle  natural,  abortos  e 

infanticídios, acarretando baixas taxas de natalidade. O que se destacou no contexto 

ilheense,  com relação  a  esse  contingente  infantil,  foi  um expressivo  número  de 

crianças,  sugerindo  uma  composição  de  grupos  residenciais  formados  por  um 

homem, uma mulher e filhos, com variações que incluíam outros parentes. Esse foi o 

caso do Engenho de Santana (SCHWARTZ, 1988).
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As  estruturas  descritas  por  Schwartz  (1988), nos  arrolamentos,  indicam, 

todavia,  um esboço da formação  de família  entre  os  cativos,  especialmente,  no 

reconhecimento de laços mútuos de sangue e parentesco que pudesse recriar aqui 

um elo com ancestralidade africana. 

Seguramente, o que chamamos de  família,  na escravidão estendeu-se para 

além dos limites das unidades familiares. O compadrio é um exemplo dessa família 

ampliada, dada através do parentesco religioso e sancionada pelo ritual de batismo. 

Esse parentesco ritual viria a testemunhar as estratégias usadas ao mesmo tempo, 

por  senhores e escravos,  na  determinação dos limites culturais  estabelecidos,  a 

partir de um relacionamento espiritual. Aspecto especialmente observado entre os 

cativos, quando da formação das “nações de Candomblé”, onde referenciais étnicos 

e ancestrais foram reorganizados na formação de verdadeiras famílias de santo. 

Fernanda  Amorim  da  Silva  (2003),  após  examinar  as  cartas  de  alforria  do 

século XVIII, identifica que os escravos, quando possuíam uma nação definida, eram 

declarados provenientes da Guiné ou da Costa da Mina. Por outro lado, sabe-se que 

deixaram Luanda, entre 1791 e 1828, com destino à Bahia, cerca de 12.191 cativos. 

É possível que parte desse contingente tenha sido trazida para Ilhéus (PANTOJA; 

SARAIVA, 1999). 

Quanto  à  mobilidade  desse  contingente,  sabe-se  que,  em  princípio,  os 

escravos chegavam a Ilhéus através do comércio regional, cujo porto principal era a 

cidade de Salvador. Esta situação viria a se modificar a partir dos esforços britânicos 

de suprimir o tráfico no Atlântico Sul, o que foi determinante para o desembarque de 

escravos  diretamente  em  Ilhéus,  depois  de  1830.  Mesmo  com  o  controle  das 

autoridades brasileiras na coibição do contrabando de escravos a partir de 1848, 

Ilhéus permaneceu como rota de desembarque de escravos após 1850 (MAHONY, 

2001).

Em  função  disso,  o  sucesso  do  desembarque  ilegal  dos  escravos  viria  a 

inviabilizar o conhecimento quanto ao número exato de cativos que entraram em 

Ilhéus,  nesse período e,  consequentemente,  a  identificação de sua procedência. 

Embora seja questionável, sabe-se que após 1860, não chegaram mais levas de 

africanos ao Brasil, especialmente no município de Ilhéus, tendo os latifundiários e 

fazendeiros  locais  que  novamente  recorrer  ao  mercado  regional  e  nacional  no 
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atendimento de suas necessidades de produção. A compra e a venda de escravos, 

entretanto,  só  cessaram  quando  determinado  por  lei.  Ainda  assim,  alguns 

documentos revelam a existência de transações envolvendo a compra e venda de 

escravos até quase o final de 1880 (MAHONY, 2001). Destaca-se ainda que, além 

das  atividades  nos  engenhos,  os  negros  escravos  da  Fazenda  Almada  também 

foram utilizados na exploração de minérios.

A discussão com respeito à participação do escravo na lavoura cacaueira, ou 

mesmo  antes,  quando  era  utilizado  nos  engenhos  de  açúcar  ou  em  pequenas 

propriedades,  desperta  incômodos  e  controvérsias  ainda  hoje,  principalmente 

porque  se  contrapõe  à  imagem  de  uma  região  desvinculada  da  escravidão.  A 

presença desses escravos, todavia, foi marcante, sendo destacada por historiadores 

como Mahony, Schwartz e Silva: primeiro porque a comprovação de sua existência, 

em certa medida, desmontou a tese de uma “passividade crioula”, já que resistiram e 

não se tornaram objetos passivos, inventando formas específicas de viver, em meio 

às adversidades do cotidiano escravista.

As revoltas  ocorridas  no  Engenho de Santana evidenciaram que,  entre  um 

estado de conformidade e apatia e de atitudes radicais de resistência e luta, emergia 

uma  postura  intermediária  de  negociação,  de  construção  de  estratégias  de 

resistência,  necessárias à convivência  e  fundamental  à  manutenção de qualquer 

sistema. Reis e Silva (1989) destacam a importância da posição intermediária de 

negociação  –  harmoniosa  ou  conflitante  –,  de  compromisso  com  o  sistema 

(manutenção) e, finalmente, de engenhosidade, no sentido de afirmar, em meio a 

todas as adversidades, um espaço onde se pudesse construir o próprio viver. Na 

verdade,  os  cativos  se  fizeram  sujeitos  ativos  na  sociedade  escravista, 

desenvolvendo  com  seus  senhores  relações  ora  de  manipulação,  ora  de 

transigência, com objetivos, recursos e estratégias próprias. 

Os  escravos do  Engenho de Santana,  em 1789,  demonstraram claramente 

suas  posições  através  de  um tratado de  paz  (ANEXO E)  –  documento  singular 

capaz de traduzir seus interesses e reivindicações, além de exercer pressões no 

sentido de transformação do regime opressor.

Nesse  tratado, fazem-se  presentes  indicadores  de  formas  de  diferenciação 

entre  eles,  definidos  a  princípio  pelo  grupo  ou  por  parte  dele,  o  que  expressa 
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diferentes formas de relacionamento interno (realizado entre os escravos) e externo, 

com os seus senhores. Além disso, verifica-se que a história de sua rebeldia se 

estendeu  ao  início  do  século  XIX.  Em  1821,  depuseram  suas  ferramentas  de 

trabalho  e  ocuparam  as  terras  durante  três  anos.  Ainda  em  1824,  parte  deles 

enveredou  mata  adentro,  formando  pequenos  quilombos.  Aqueles  que 

permaneceram no engenho, nos idos de 1828, ameaçaram nova rebelião, gerando 

grande represália na região, incluindo aí a perseguição aos quilombos. Em relação 

aos quilombos, foi observado que os negros ou os quilombolas desenvolveram uma 

expressiva economia camponesa, responsável por sua manutenção (REIS; SILVA, 

1989).

Por outro lado, esses escravos organizados viriam, em certa medida, confirmar 

a observação realizada pelo Conde dos Arcos no início do século XIX, de que “[...] a 

desgraça  tem  o  poder  de  fraternizar  os  desgraçados”.  Mesmo  desenvolvendo 

estratégias  de  diferenciação,  distinguindo-se  entre  si,  e  isso  é  claro  em  suas 

reivindicações,  agiam  coletivamente.  O  que  demonstrava  que  eles  possuíam 

organização, poder de barganha e de negociação entre si e com seus governantes. 

Poderíamos,  ainda,  refletir  acerca  do  quantitativo  de  escravos  africanos 

chegados a Ilhéus, mais especificamente ao Engenho de Santana, uma vez que, na 

atribuição  de  determinadas  funções  contidas  no  tratado  de  paz,  é  feita  uma 

referência  aos “pretos  minas”48 indicando que o  quantitativo  de  negros  africanos 

poderia sim, ser maior do que aquele apresentado no livro batismal. 

Em  relação  ao  macrocontexto, a  imagem  de  uma  cidade  isolada  e 

marginalizada economicamente vai desaparecendo, a partir da implantação de um 

modelo  tradicional  de  exploração  das  terras,  articulado  a  uma  estrutura  social 

hierarquizada  e  excludente,  dando  seguimento  ao  modelo  econômico  e  social 

anterior com novas roupagens.

Em 14 de agosto de 1881, a vila de São Jorge de Ilhéus é transformada em 

cidade, com instalação solene na Câmara Municipal de São Jorge dos Ilhéus, sob a 

presidência  de  Cristiano  Alexandre  Homem  d’El-Rei  e  secretariada  por  Alfredo 

48

4

 Essa era a denominação metaétnica atribuída aos negros que chegavam da África como 
forma de diferenciação dos crioulos.
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Navarro de Amorim, com a presença de vereadores e notáveis representantes da 

elite da época (VINHÁES, 2001). 

Em termos da configuração espacial da cidade, observa-se sua transformação 

a partir  da  migração de uma certa  burguesia agrária  –  os fazendeiros – para  a 

cidade,  transformando  seus  espaços,  provocando  a  emergência  de  símbolos 

urbanos representativos de poder econômico e de prestígio social. Esta situação é 

exemplificada  pela  construção  de  vários  palacetes,  cujos  proprietários  eram 

identificados como “os coronéis do cacau”, tanto aqueles que detinham o título da 

Guarda  Nacional  como aqueles  outros  que  o  tomavam por  extensão (RIBEIRO, 

2005).

Em resumo, o crescimento de Ilhéus se deu a partir dos diferentes grupos que 

formavam sua população e, que consequentemente, foram responsáveis pelo seu 

desenvolvimento: grupos da aristocracia da cana-de-açúcar do Recôncavo e outras 

regiões  da  Bahia,  índios,  colonos  europeus,  migrantes  nordestinos  e  negros  – 

africanos  e  brasileiros  –  e  seus  descendentes.  André  Luiz  Rosa Ribeiro  faz  a 

seguinte descrição: 

[...]  os  principais  proprietários  rurais,  no  século  XIX,  eram 
herdeiros locais e famílias economicamente fortes provindas do 
Recôncavo,  de  Minas  Gerais  e  da  Europa.  No  período  de 
expansão  do  cacau,  já  existia  na  região  uma  sociedade 
fortemente  estruturada  do  ponto  de  vista  econômico,  cuja 
ascendência não desapareceu com a Abolição e a República 
(RIBEIRO, 2005, p. 50). 

É certo afirmar que o incremento da cultura cacaueira se diferenciou das áreas 

cafeeiras  do  Vale  do  Paraíba  ou  do  oeste  paulista,  principalmente,  por  ser  seu 

quantitativo de cativos inferior ao utilizado naquelas áreas. Todavia, os indicadores 

da escravidão na cultura do cacau, acrescido da presença da aristocracia baiana em 

sua formação, mostram que em Ilhéus, assim como em outras partes da Bahia e do 

Brasil,  antes  de  1888,  a  relação  com o  trabalho  se  dava  da  seguinte  maneira: 

sempre que possível, deve ser feito primeiramente pelos escravos. Mesmo que em 

número menor, como afirma Mahony (2001, p.96):

Alguns plantadores de cacau tiveram, efetivamente, acesso a 
escravos,  e  os  consideravam  muito  importantes.  Isto  não 
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significa que todos os fazendeiros de cacau tenham possuído 
escravos, nem que a escravidão tenha sido a única forma de 
mão-de-obra empregada no sul da Bahia no século XIX. Mas 
significa, sim, que escravos estiveram presentes em Ilhéus, e 
trabalhando no cacau — assim como em outras culturas — ao 
longo de todo o século XIX.

Além do mais, esses cativos em Ilhéus viriam conservar, apesar do contexto 

desfavorável, antigos costumes, como manifestações musicais e coreográficas de 

diversos tipos, várias delas marcadas por uma forte religiosidade. 

Em relação à religiosidade, o Candomblé se destacou como uma instituição 

que desenvolveu e aperfeiçoou práticas de negociação, conquistando seu direito às 

práticas litúrgicas. Esse aspecto encontra expressão no  tratado de paz quando os 

cativos do Engenho de Santana colocavam: “Poderemos brincar, folgar, e cantar em 

todos os tempos que quisermos sem que nos empeça e nem seja pedido licença” 

(REIS, 1989, p. 124). 

3.2  AS ÁGUAS DE ANGOLA EM ILHÉUS: NARRATIVAS DE ORIGEM DE 

ALGUMAS LINHAGENS DO CANDOMBLÉ 

Antes de abordar propriamente as narrativas de origem dos terreiros, convém 

retomar  uma  questão  metodológica  relacionada  às  histórias  de  vida  e  suas 

associações com outras fontes orais, documentais e finalmente, com a observação 

participante. Essa explicação de caráter metodológico se faz necessária uma vez 

que passarei a tecer narrativas a partir de informações pessoais que podem denotar 

meras  impressões  não  analisáveis,  mas  que,  ao  contrário  do  que  parecem ser, 

constituem-se  documentos  valiosos,  que  sugerem  formas  para  compreensão  da 

dinâmica dos terreiros bem como dos relacionamentos desses grupos entre si e com 

os outros, de suas subjetividades ou identidades. 
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De  outro  lado,  nas  generalizações  sócio-culturais,  percebem-se  possíveis 

desvantagens no uso das histórias de vida, especialmente quando na distinção de 

dois aspectos: segundo Lima (2003),  o primeiro seria o tempo disponível  para a 

aquisição de uma grande quantidade de informações – através de questionários, 

entrevistas, opiniões de terceiros, acrescido do segundo aspecto que corresponde à 

verificação da veracidade dos informes voluntários, uma vez que estes muitas vezes 

são contados em bate-papos, festas e em momentos de descontração dos sujeitos. 

Especialmente “[...] quando se sabe que as racionalizações são freqüentes nesses 

casos e o que é  importante  do  ponto  de  vista  do  indivíduo,  não o  será  para  o 

observador”  (LIMA,  2003,  p.  140).  Quanto  ao  uso  da  observação  participante, 

percebe-se que ela introduz o pesquisador em um universo que envolve delicados 

aspectos da personalidade tanto do observador quanto daqueles observados. Estes 

aspectos refletem a impossibilidade de os agentes e os sentidos de suas ações 

serem incorporados à  análise  científica,  tal  como se  apresentam empiricamente, 

vistos que estes sujeitos, bem como suas ações fazem parte de uma rede infindável 

e diversificada de processos relacionais de vida.

O processo da pesquisa ainda se relaciona com uma rede de comunicação 

intensa  em  cuja  teia,  no  caso  dos  terreiros,  é  possível  perceber  uma  unidade 

comportamental e política, salvaguardando as diferenças entre as nações e o jeito 

singular de atuação religiosa. A discrição, por exemplo, “[...] é usada, sobretudo para 

a preservação – mais ostensiva que real – dos mistérios e fundamentos do culto” 

(LIMA, 2003, p.140).  Os mitos de origem dos terreiros apresentam uma unidade 

centrada  na  imagem  do  pai  ou  mãe-de-santo  cujas  características  já  foram 

incorporadas  pela  comunidade  como  fundamentais:  autoridade,  carisma  e 

conhecimento  profundo  do  culto  se  associam  a  outros  aspectos,  compondo  ou 

mesmo recriando as histórias e genealogias de suas lideranças e dos terreiros. Tais 

produções  narrativas  circulam  tornando-se  memoráveis,  mitos  fundadores  dos 

candomblés, de suas lideranças e divindades. E não é difícil verificar ou comparar 

dados num grupo que compartilha e faz circular o mesmo contexto informacional. 

Todos esses aspectos corroboram para que a vida de um pai ou mãe-de-santo, no 

Candomblé,  seja  menos sua do que da comunidade micro  (terreiro)  e  macro (a 

sociedade geral).  Ninguém está tão exposto como um pai  ou mãe-de-santo. Por 

outro lado, essa ampla exposição permite a criação dos mitos e tradições singulares 
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que alimentam continuamente suas comunidades, estendendo-se as suas linhagens 

segmentares, ou mesmo, a outros terreiros e a cidade. As histórias circulam servindo 

de  exemplo,  de  demonstração  de  força,  de  elo  entre  passado  e  presente, 

assegurados pelos laços da ancestralidade e tradição, de comunicação, onde se 

expressa em última instância, o desejo e o poder das divindades. 

A história de vida relacionada a outras fontes como técnica de obtenção de 

dados opera dados subjetivos tanto na observação quanto na informação recebida. 

Os dados apresentados demandam da relação tempo e confiança entre observador 

e observado para serem obtidos.  Novamente,  recorrendo a Lima (2003),  quando 

este cita as palavras de Langness: “Dados antropológicos são difíceis de obter e 

geralmente  sua  veracidade  e  validade  são  questionáveis,  mas  eles  são  todos 

fundamentalmente biográficos (LIMA, 2003, p.142). As biografias como métodos de 

investigação orientam-se pela possibilidade de atribuir uma ordem a determinados 

aspectos do que se apresenta empiricamente como uma possibilidade infinita de 

fenômenos. A construção de instrumentos de orientação na realidade empírica irá 

viabilizar a ordenação dessa mesma realidade, tarefa do conhecimento científico, 

considerando que  o “ [...] objeto do conhecimento social não se impõe à análise, 

como já dado, mas é constituído nela própria, através de procedimentos metódicos 

do pesquisador” (WEBER, 1982, p.22). 

Outra consideração que cabe fazer diz respeito à construção e uso de árvores 

genealógicas utilizando a linhagem da família biológica, isto é, o parentesco direto 

ou co-sanguíneo. Sabe-se que nos terreiros de Candomblé é possível observar dois 

tipos de descendência responsáveis por determinar a sucessão na liderança das 

casas, sua continuidade. Um tipo refere-se à descendência no santo, reconhecendo 

essa descendência no sistema da família religiosa – tipo predominante em Salvador 

e Recôncavo, segundo Lima (2003) –; o outro se refere à descendência no sistema 

da família biológica.

 A proeminência  da  família  biológica  na  sucessão  dos  terreiros  em  Ilhéus 

fornece prescritivamente à liderança do grupo, além de garantir a continuidade do 

terreiro. A ideia de que a descendência no terreiro é um direito natural da família 

biológica é reforçada quando das crises de sucessão, em caso de morte do líder. O 

fechamento de algumas casas é atribuído à falta de um membro da família biológica. 
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Agrega-se  a  isso  a  questão  da  posse  da  propriedade,  normalmente  espólio  da 

família consanguínea. Daí muitos pais e mães-de-santo atribuírem a continuidade ou 

não da casa à persistência de uma família biológica à frente desta casa. Este foi o 

aspecto que me motivou a utilizar as genealogias da família biológica. Mesmo não 

sendo esta considerada no âmbito científico como um documento histórico, ela será 

sempre uma carta atual de ação, continuamente atualizada pelos sujeitos e suas 

biografias.

Outro aspecto relevante diz respeito aos esquemas de situação dos terreiros 

que fizeram parte  da pesquisa,  além das observações feitas a outras casas,  no 

período do mapeamento. Tais esquemas se encontram no anexo dessa pesquisa.

Sua descrição permite perceber a forma como cada casa mantém e renova a 

adoração aos deuses, inquices, orixás e voduns e, aos ancestrais, a partir de sua 

representação em seu espaço. Esse aspecto foi também utilizado para identificar os 

terreiros  tradicionais  nagôs,  “[...]  o  espaço  geográfico  da  África  genitora  e  seus 

conteúdos culturais foram transferidos e restituídos no terreiro. Fundamentalmente, 

a utilização do espaço e a estrutura social dos três terreiros tradicionais nagôs...” 

(SANTOS,  1986,  p.33).  Neste  sentido,  Juana  Elbein  dos  Santos  confirma  a 

observação já realizada anteriormente por Bastide (1971), de que esses terreiros 

possuíam dois espaços com características e funções diferentes. Um espaço que 

ela qualificou como ‘urbano’ (construções de uso público e privado) e, outro espaço 

virgem,  ou  área  verde,  como árvores  e  fonte,  um equivalente  da  mata  africana 

(SANTOS,  1986,  p.33).  Tal  estrutura  é  responsável  por  concentrar  num  espaço 

limitado locais e regiões onde se originaram o culto da religião tradicional africana, 

diferenciando-se por concentrar algo que em seu contexto ‘original’ era cultuado em 

vilas e cidades separadas e muitas vezes distantes.

Os  esquemas de situação dos terreiros  apresentam uma estrutura  comum, 

casa da mameto, barracão, quarto de consulta, cozinha ritual, camarinha, banheiro e 

assentamentos, onde cada entidade é consagrada e nitidamente identificada através 

da especificidade de seu assento e dos elementos que a compõem, expressando 

assim,  os  aspectos  da  entidade  cuja  natureza  simboliza.  Além  disso,  oferecem 

identificações sobre sua nação e a principal entidade, senão a atual algumas vezes 

a que deu origem ao terreiro. 
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Os primeiros documentos encontrados sobre a religião dos negros africanos 

em Ilhéus remontam ao tempo em que ainda era uma capitania, abrangendo uma 

área hoje correspondente a diversos municípios49. 

Em  contrapartida,  disponho  de  narrativas  que  podem  aportar  indícios 

importantes para o conhecimento da história da tradição dos inquices50 no período 

correspondente ao final do século XIX. Trata-se, sobretudo, das narrativas referidas 

à região denominada de Catongo51, localizado ao Sul de Ilhéus, região que por sua 

relevância merece consideração mais detida. O Catongo foi uma localidade do atual 

distrito de Coutos, zona sul de Ilhéus, entre os povoados do Rio do Engenho e do 

Engenho Velho.

Neste sentido, parece ter sido a zona Sul de Ilhéus52 um território que abrigou 

os terreiros que viriam a se tornar referências religiosas importantes, quando se trata 

da historiografia do Candomblé na região. A geografia de Ilhéus, entretanto, merece 

atenção,  pois,  além  de  sua  extensão  territorial  ter  se  modificado,  ao  longo  do 

período,  originando novos municípios53,  houve,  ainda,  profundas modificações na 

49

4

 Fiz referência ao Calundu de Domingos Umbata, citado no capítulo anterior, quando me 
referia aos Calundus (MOTT, 2005 apud SILVEIRA 2006)

50

5

 Divindades da nação angola-congo, deuses da natureza ou das corporações profissionais, 
correspondentes aos orixás e voduns das nações nagô, jeje, e ijexá. 

51

5

 Muitas localidades e ruas de Ilhéus tiveram seus nomes modificados, esse foi o caso do 
Catongo, que hoje só permanece na lembrança dos mais antigos, igualmente as ruas no Pontal 
e no resto da cidade.

52

5

 Em 1933, ocorre uma divisão administrativa e são criados 15 Distritos, entre eles Olivença 
e  o Pontal.  O que hoje denominamos zona sul de Ilhéus  era  representado por  esses  dois 
Distritos. Em 1942, o Pontal passa a denominar-se Pontal de Ilhéus. No ano de 1953, é criado 
o  distrito  de  Coutos,  ex-povoado  com terras  desmembradas  do  distrito  do  Pontal.  Sob  a 
mesma lei, é extinto o distrito de Pontal dos Ilhéus e seu território anexado ao distrito sede do 
município.

53

5

 Até  o  ano  de  1952,  Ilhéus  possuía  uma  extensão  territorial  de  3.524  quilômetros 
quadrados,  reduzidos  para  1.840,99  quilômetros  quadrados,  após  o  desmembramento 
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sua paisagem54, o que é evidenciado se compararmos os mapas abaixo, relativos a 

1535 e 2005. 

            

Mapa 2: Mapas de Ilhéus em 1535 e 2005
Fonte: Acervo REZENDE           

Por outro lado, é possível inferir que o difícil acesso, tanto ao lado sul de Ilhéus 

quanto ao norte, favoreceu o culto do Candomblé, todavia, utilizei  para iniciar as 

genealogias  do  Candomblé  em  Ilhéus,  a  zona  sul  da  cidade,  território  mais 

evidenciado nas narrativas recolhidas.

As entrevistas realizadas nos anos de 2006, 2007 e 2008 com a nengua de 

Inquice55 Mukalê, atual zeladora do Matamba Tombenci Neto e com o babalorixá 

realizado  no  ano  de  1995,  com  criação  dos  municípios  de  Coaraci,  Itajuípe,  Uruçuca, 
Itapitanga e Almadina. (IBGE, CIDADES 2007), assim permanecendo até 2007.

54

5

 No ano de 1835 foi realizada a abertura de um canal ligando as água do Itaípe ao Fundão. 
Tal ligação objetivava contornar a barra impraticável do Itaípe, o qual, depois de correr na 
direção norte-sul paralelamente ao litoral, despeja as suas águas a 6 quilômetros ao norte de 
Ilhéus. A segunda modificação foi o desvio ulterior de parte das águas do Fundão, através de 
outro canal, para a entrada do estuário,  em conseqüência do que veio Ilhéus a perder seu 
caráter continental (MENDONÇA, 2009). 

55

5

 Cargo hierárquico dos Candomblés bantos que corresponde ao da ialorixá nagô. Do 
quicongo némgwa, mãe, mamãe (LOPES, 2006). 
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Ajalah  Deré,  babalorixá  do  Ilê  Axé  Ijexá  descrevem  o  Catongo  como  o  locus 

fundador da genealogia e da tradição de seus Candomblés, um de matriz angola-

congo e o outro ijexá, o primeiro situado em Ilhéus e o segundo em Itabuna, cidade 

vizinha a Ilhéus. 

 Outros relatos orais, extraídos das entrevistas no mapeamento realizado em 

2008, fazem menção aos povoados circunvizinhos ao Catongo, todos pertencentes 

ao distrito do Pontal na época, onde era notável a presença de terreiros. Para efeito 

dessa  pesquisa,  considerei  o  dado  temporal  sugerido  por  essas  lideranças, 

confrontado-os com os dados do mapeamento dos terreiros – onde lideranças de 

outras casas ao falarem sobre suas biografias forneciam informações gerais sobre o 

Candomblé,  desde  suas  iniciações,  muitas  vezes  confirmando  ou  confrontando 

opiniões e informações. As histórias sobre as inimizades ou ligações, as disputas na 

sucessão  do  cargo  de  pai  ou  mãe-de-santo,  são  sabidas  e  comentadas.  Em 

contrapartida, é comum ouvirmos alguns casos narrados com admirável riqueza de 

detalhes e significados e, logo em seguida, o informante dizer: “mas é melhor você 

não falar dessa história; ou então, se você falar, não diga que fui eu quem disse”. 

Emerge, assim, o anonimato da informação obtida, entre outras situações a que o 

observador terá que resolver. 

O período citado pelas lideranças religiosas acima demonstraram não somente 

a antiguidade de suas tradições religiosas, como também enriqueceu a investigação 

referente  às  datas  e  lugares,  suscitando  informações  sobre  outros  terreiros  de 

Candomblé na região.

O  recuo  no  tempo  se  deu  aportado  na  tradição  oral  e  nas  genealogias 

memorizadas, isto é, à memória dos mais velhos e de praticantes do culto. Observa-

se que essa forma de comunicação, a oralidade, se constitui como instrumento de 

motivação entre o grupo, estabelecendo uma ligação com os antepassados e sua 

cultura. A oralidade está presente na forma de transmitir os fundamentos aos mais 

novos e as informações ao pesquisador.

Outro  aspecto  que merece consideração é a forma como no Candomblé  é 

tratada  a  temporalidade.  Embora  em  constante  devir, o  tempo  é  medido 

diferentemente  pelo  povo-de-santo,  que  relaciona  os  referenciais  temporais  a 

pessoas e aos fatos, relembrando e reafirmando uma memória no grupo daquilo que 
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se configura como um período ou episódio importante, tendo a datação cronológica 

pouco ou nenhum significado para eles.

 Poderíamos inferir, então, que a lembrança do acontecido remete às situações 

e  seus  personagens,  um passado  que,  a  qualquer  instante,  é  chamado  para  o 

presente. Relembrada e contada pelos mais velhos, essa memória circula até os 

dias atuais através da transmissão oral,  embora já seja possível notar também a 

utilização  de  recursos  audiovisuais  e  tecnológicos,  atuando  na  preservação  e 

transmissão  dessa  memória  para  os  mais  jovens,  novos  iniciados  no  culto  e  a 

sociedade como um todo.

 As  histórias  transmitem  a  relação  do  terreiro  com  a  sociedade  geral, 

reportando a atuação do pai  ou  mãe-de-santo  aos diversos  setores  da  vida,  ao 

mesmo  tempo  em  que  seus  rituais  se  realizam  ancorados  num  rico  repertório 

simbólico, a partir de uma cosmologia que nos remete às suas ancestralidades, seus 

deuses e a maneira como pensam a energia que circula no universo. Desta forma, 

as  histórias  possibilitam  a  produção  de  identificações  e  comparações,  ao 

descreverem os contextos onde reafirmam suas tradições religiosas. 

A mameto  de  inquice  Ilza  Rodrigues,  conhecida  por  mameto  Mukalê,  atual 

zeladora do Matamba Tombenci  Neto,  relata que foi  nas matas do Catongo que 

Tiodolina Félix Rodrigues, a nengua de inquice Iyá Tidú viria a fundar o  Aldeia de 

Angorô,  no ano de 1885, primeira geração do Terreiro Matamba Tombenci  Neto. 

Elementos da memória desta tradição religiosa se encontram expostos no Memorial 

Unzó Tombenci Neto, através de um acervo fotográfico, objetos rituais (adereços, 

roupas, ferramentas, insígnias), utensílios, legendas e textos (ENTREVISTA, AGOS. 

2007).

Segundo  a  narrativa  exposta  no  Memorial  Unzó  Tombenci,  a  fundação  do 

terreiro se deu três anos antes da Abolição por Tiodolina Félix Rodrigues, a nengua 

de inquice Iyá Tidú. O Terreiro Aldeia de Angorô situava-se nas proximidades do Rio 

do Engenho e Engenho Velho, nessa época um dos povoados anexados ao distrito 

do Pontal, em Ilhéus no ano de 1885. Traz o nome do inquice dono da cabeça de Iyá 

Tidú, Angorô, divindade do arco-íris que corresponde à divindade iorubá Oxumarê. 

Inquice identificado com a energia responsável pela continuidade das águas, seu 

ciclo e força; movimento de contínua renovação e transformação. Uma das formas 

de representar Angorô é através da serpente que, ao morder sua cauda, forma um 
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círculo  (PINTO,  1997).  O  arco-íris  sinaliza  os  bons  tempos,  a  bonança, 

representando também a riqueza, o dinheiro. Nesse período, Iyá Tidú morava no 

bairro da Conquista, indo ao terreiro para realizar as obrigações e as festas.

Mãe Ilza, contando a história do Tombenci  forneceu mais detalhes sobre este 

período,  em que  o  Aldeia  de  Angorô cultuava  seus  inquices  no  meio  da  mata, 

embaixo  das  árvores.  Segundo  sua  narrativa,  cada  árvore  correspondia  a  um 

assentamento – Bombojira, Tempo, Catendê, Kavungo, Bakulos, entre outros – e as 

obrigações aconteciam na mata e na cachoeira, situadas na própria roça e no seu 

entorno. As festas religiosas eram realizadas na mata. Muitas foram as vezes que 

Iyá Tidú encontrou nas matas de sua “aldeia” escravos e índios que, fugindo da 

escravidão, terminavam por buscar refúgio ali (ENTREVISTA, OUT,  2008).

Segundo  Ruy  Póvoas56,  Iyá  Tidú  era  conhecida  por  acolher  e  esconder 

escravos fugidos em sua “aldeia”, fazendo com que os fazendeiros a procurasse na 

tentativa  de  reaver  seus  escravos.  Isto  demandava  por  parte  dos  senhores 

adentrarem uma região descrita como uma mata densa,  acessível apenas àqueles 

que detinham o conhecimento das trilhas dessa região. 

De sua convivência na aldeia de Angorô, construiu um intenso relacionamento 

com os  grupos  indígenas  do  entorno,  confirmado  pela  presença  dos  índios  nas 

festas,  onde participavam dançando e  cantando nos rituais.  Eram momentos  de 

trocas e cumplicidade entre religiosidades distintas, ambas discriminadas. Mameto 

Mukalê lembrou-se de umas das cantigas que ouviu de sua mãe, ainda criança57.

 Iyá Tidú tinha um filho biológico que trazia “de berço” sua espiritualidade, uma 

ancestralidade que lhe forneceu conhecimento e força religiosa, o que lhe permitiu, 
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 O professor Ruy Póvoas, coordenador do KÀWÉ e Babalorixa do Ilê Axé Ijexá, cresceu no 
Pontal,  ouvindo  dos  antigos  inúmeras  histórias  sobre  o  Candomblé,  conhecendo  suas 
lideranças e seus adeptos e participando desde muito cedo das festividades nos terreiros. Em 
entrevista (FEV. 2008) nos contou o que ouviu sobre Iyá Tidú.
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 Trecho de uma música cantada pelos índios: “Oronô taindê; Oronô taindê; Ineuim daiá, 
Ineuim daiá; Oronô taindê” (cantada por Mãe Ilza, no período de mudança e reinauguração do 
Memorial, novembro, de 2008).
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mais tarde, abrir uma casa de Candomblé. Sua principal fonte de renda eram os 

hotéis que ele administrava; um, na capital baiana e outro, em Santa Luzia, onde ele 

também tinha um terreiro. No estabelecimento de Salvador, situado na zona central 

da cidade, Euzébio teria conhecido um africano, chamado Hipólito Reis. A origem de 

Hipólito,  entretanto,  ninguém soube  precisar  ao  certo.  Sabe-se  que  ele  teria  se 

iniciado  na  África,  já  chegando  ao  Brasil  na  posição  de  babalorixá/tata  sendo 

chamado pelo povo da religião por Dilazenze Malungo. Por isso, ele teria sido o 

responsável pela iniciação “tradicional” de Euzébio – tata58 Gombé. Nesse período 

em Ilhéus,  D.  Roxa,  irmã de Euzébio,  começa a receber  a  manifestação de um 

caboclo,  seu  André  Kaitumba.  Iyá  Tidu  residia  no  Largo  da  Conquista  com sua 

família e em uma das visitas de Euzébio a Ilhéus, conversou com o filho sobre o que 

estava acontecendo com sua irmã. Nesse dia, na presença de Euzébio, a entidade 

se manifestou dizendo ser um caboclo e que iria acompanhar D. Roxa durante toda 

a vida dela. Era tateto André Kaitumba. Sua zuela era cantada assim no terreiro,

Eu me chamo André Kaitumba,

Vejo tudo, 

Moro no oco do pau,

Sei de tudo

Euzébio disse a Iyá Tidu que era preciso fazer as obrigações de D. Roxa e, que 

ele conversaria com Hipólito Reis, quando fosse a Salvador. Que seria bom ela fazer 

um bori59, para que o santo não ficasse pegando-a toda hora. Hipólito veio a Ilhéus e 

realizou o bori de D. Roxa (ENTREVISTA, OUT, 2008).

Em 1914, Iyá Tidu faleceu no largo da Conquista. O Terreiro Aldeia de Angorô 

foi desativado. No ano seguinte, seu filho reabriu o terreiro fundando uma nova casa 

a que chamou Terreiro de Roxo Mucumbo, localizado na ladeira do Jacaré, também 
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 Nos cultos de origem banto, corresponde ao grande sacerdote, chefe de terreiro. Do termo 
multilingüístico (quibundo, quicondo, etc) tata, pai (LOPES, 2006). 

59
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 Cerimônia ritual  no Candomblé,  também conhecida por “dar  de comer à  cabeça”.  É 
realizada na iniciação e fora dela e dedicada ao orixá pessoal, o “dono da cabeça”. 
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bairro da Conquista, zona central de Ilhéus. Tata Gombé passa então a realizar os 

rituais para os inquices em Ilhéus e em Salvador, mantendo, com a ajuda de sua 

irmã, o terreiro de Ilhéus (ENTREVISTA, OUT, 2008).

Sobre a época de Euzébio, Mãe Ilza relatou algumas de suas passagens em 

Ilhéus. A primeira refere-se há uma época, em que havia um delegado que teria 

proibido  as  festas  nos Candomblés  e  o  toque dos atabaques.  Quando este  era 

informado acerca de uma festa, mandava sua patrulha ir ao terreiro e destruir tudo, 

quebrar os atabaques, o peji60, e prender aqueles que se opusessem, fechando o 

Candomblé.  Sua  intervenção  no  Terreiro  Roxo  Mucumbo,  foi  assim  descrita  por 

Mameto Mukalê: 

 Meu tio Euzébio tocava para Roxo Mucumbo, dono de sua cabeça, 
Ogum no queto, e para o caboclo Ouro Preto. A patrulha desceu a 
Ladeira do Jacaré para acabar com o toque. Quando chegaram na 
porta, o povo-de-santo cantava para Ogum. A patrulha mandou parar, 
falaram que tinham ordem do delegado para acabar com tudo ali, 
que não ia nunca mais ter batuque ali. Meu tio manifestado com 
Ogum então tirou uma zuela para eles. Era uma zuela que dizia que 
ali era uma casa de santo e que não era casa para eles entrarem e 
fazerem aquele tipo de coisa. A patrulha disse que ia entrar e quebrar 
tudo ali. Aí, Ogum disse que eles não fariam aquilo nem ali e nem 
mais em lugar algum, e tirando uma zuela de repreensão, daquelas 
que dá exemplo aos filhos-de-santo desobedientes e rebeldes cantou 
(ENTREVISTA, NOV. 2008).

Olha palma do coqueiro, e olha lá

A palmatória está no torno e eu vou buscar,

E olha ê, e olha lá,

A palmatória de maombe é angola

Enquanto cantava, pediu as filhas de santo para jogar água no chão 
do barracão; o chão era de barro, e os soldados, tanto quanto o tal 
delegado – que acabou indo ele mesmo comandar a invasão – 
começaram a cair, e as filhas-de-santo continuavam jogando água e 
Ogum cantando. E jogavam água, e eles rolavam de um lado para o 
outro, enxugando o chão com o corpo, e assim rolando foram todos 
bolando. De repente, Ogum mandou parar, porque ele iria cantar 
uma zuela para suspender a patrulha e eles irem embora. E que ele 
também ia subir, 
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 Altar dos orixás, onde ficam as insígnias sagradas, os vasilhames com água, porcelanas, 
bacias, comidas etc..
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Ingorossi na cassange, otinã
Eu vou embora para Aruanda, otinã
A patrulha começou a acordar. A última zuela cantava à vitória de 
Ogum e dizia assim,

Ogum venceu a guerra, eu já mandei oiá, oiá

O venceu ou vencerá, eu já mandei oiá, oiá

Depois disso, Ogum levantava um policial por vez do chão,  eles 
estavam meio tontos; Ogum botou eles para subir a ladeira do Jacaré 
e, sem olhar para trás. Por fim disse a eles, ‘Não façam mais isso, 
nem aqui e nem em casa de ninguém. Nós temos uma missão a 
cumprir, o dono daqui é Ogum, Roxo Mucumbo’. Quando a patrulha 
chegou no meio da ladeira, começaram a correr. Um dos guardas da 
patrulha, que morava com a família no Outeiro de São Sebastião, 
quando chegou em casa, virou no santo e pediu para voltar pro 
terreiro. Esse rapaz abandonou a polícia e virou filho de santo de 
meu tio. O delegado foi transferido da cidade e nunca mais se soube 
dele por aqui (ENTREVISTA, NOV., 2008).

Outro  episódio  marcante  sobre  tata  Gombé  em  Ilhéus,  que  durante  muito 

tempo, foi comentado nos Carilos, localidade do bairro da Conquista, diz respeito as 

suas idas e vindas de Salvador  para Ilhéus.  Esta narrativa  ainda segue a fonte 

representada por Mãe Ilza. Observe-se, entretanto, que as mesmas histórias foram 

contadas por diversos outros informantes, de maneira praticamente igual.

Meu tio Euzébio sempre vinha a Ilhéus ver minha mãe e cuidar 
de seu terreiro. Nessa ocasião, as pessoas vinham de navio. 
Tinha o navio Comandante Capela, navio grande, quem vinha 
nele eram as famílias ricas daqui. E tinha os navios menores, 
chamados de iates, como o iate Itacaré, o iate Empresa. Meu 
tio  precisava  com  urgência  vir  para  cá,  comprou  uma 
passagem no Itacaré e avisou a mãe que estava chegando. 
Um  dia  antes  da  viagem,  seu  caboclo  Ouro  Preto  se 
manifestou e disse para ele não viajar, pois o navio ia afundar, 
ia  ter  um naufrágio  e  ele  não ia  chegar.  Meu tio  ouviu;  ele 
acreditava no aviso, só que ele precisava vir pra cá. Então ele 
pensou e resolveu arriar umas obrigações, pedindo malembe61 
e proteção, uma vez que tinha decidido viajar.  Meu tio, nessa 
época, tinha uns problemas de saúde, e por isso ele viajava 
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 Cânticos especiais usados para pedir misericórdia aos inquices e aos encantados, suplicar 
auxílio e perdão nos Candomblés de origem bantu. Do kibundo malamba que corresponde a 
misericórdia. (CACCIATORE, 1988,p. 169).
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sempre com um enfermeiro chamado Guimarães. Guimarães 
estava sempre com ele.  Quando meu tio pisou no cais, ele 
ouviu a voz do seu caboclo dizendo mais uma vez para ele não 
viajar, mas ele continuou, só que quando pisou na rampa para 
entrar no navio, seu caboclo o pegou e puxou ele para trás, 
levando para casa. O navio partiu, foi embora e Guimarães foi 
com ele manifestado até em casa. Minha mãe estava em casa 
fazendo nosso almoço, quando os vizinhos chegaram dizendo 
a ela que tinha um navio afundando na boca da barra do Pontal 
e  que  era  o  Itacaré62.  Não  sabendo  que  meu tio  não  tinha 
viajado, minha mãe se desesperou, gritando pelo irmão, que 
estava no navio. Minha mãe largou tudo, ficou tão desesperada 
que  saiu  correndo até  o  Plano  Inclinado63,  minha mãe ficou 
mais nervosa, quando viu o povo dentro do mar, acenando e 
pedindo socorro.  O tempo foi  passando;  sem notícias  sobre 
quem tinha sobrevivido, ela voltou para casa. Meu pai estava 
trabalhando  e  não  sabia  de  nada,  quando  chegou  e  ficou 
sabendo,  tentou acalmar minha mãe,  dizendo que não tinha 
nada que dissesse que meu tio tinha morrido. No dia seguinte, 
chegou um telegrama de Salvador, enviado por Euzébio que 
dizia: ‘Roxa eu não viajei, Seu Ouro Preto já havia me avisado 
sobre  o  naufrágio.  Mas  como  insisti  em  viajar,  na  hora  de 
embarcar ele incorporou e me tirou da rampa de embarque. 
Guimarães  me  levou  para  casa,  manifestado.  Estou  te 
avisando que é para você não se preocupar’.  A natureza do 
trabalho de meu tio nos seus hotéis não deixava ele se dedicar 
ao Candomblé como os inquices queriam. O santo pedia mais 
tempo de dedicação, mais entrega, e ele não tinha tempo, ele 
gostava  do  seu  trabalho,  não  abria  mão  dele.  Foi  por  isso 
também que ele ‘subiu’ mais depressa (ENTREVISTA, NOV., 
2008). 

Euzébio esteve no comando dos toques do  Terreiro de Roxo Mucumbo até 

1941, ano em que faleceu. A continuidade de sua casa se daria através de sua irmã, 

D. Roxa, que para isso, deveria concluir suas obrigações, já iniciadas anteriormente 
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 No dia 23 de agosto de 1939, o navio Itacaré de propriedade da empresa Correia Ribeiro & 
Companhia, proveniente de Salvador, tentou adentrar a barra do Porto de Ilhéus, indo a pique 
próximo ao Morro de Pernambuco. Sobreviveram ao naufrágio trinta e sete pessoas e vinte e 
cinco morreram.
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 Ladeira que desce até a cabeceira da ponte Lomanto Junior. Da parte superior têm-se uma 
visão completa da baía do Pontal.
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por Dilazenze Malungo. Nesse período, D. Roxa trabalhava com o Caboclo Tateto 

André  Kaitumba,  atendendo  as  pessoas  que  a  procuravam  preparando  banhos, 

sacudimentos, e utilizando, quando necessário, chás, xaropes que ela preparava. As 

pessoas  iam  ficando  boas  e,  dessa  forma,  se  integravam  a  casa,  muitas  se 

tornavam  abiãs64,  e  permaneciam junto com as  abiãs de Euzébio.  Do tempo de 

Euzébio, ainda viva, sobrevive D. Júlia, Kajeberu, que foi iniciada mais tarde por D. 

Roxa,  em  virtude  da  morte  de  Tata  Gombé.  Seu  neto  Gilvane,  de  dijina 

Kademburajô, foi confirmado tata65 da casa por Mãe Mukalê em janeiro de 2008.

Todavia, o falecimento de Hipólito, Dilazenze Malungo, antes da entrega de seu 

sacafunã, o decá66 para os nagôs, fez com que D. Roxa concluísse suas obrigações 

com uma outra pessoa. O uso do termo decá, entretanto, é de uso mais fluente entre 

o povo-de-santo do que sacafunã, mesmo nos terreiros que se identificam como 

angola.  A  entrega  do  sacafunã/decá  constitui-se  num  rito  de  passagem  cujo 

significado não somente expressa a passagem do iniciado à condição de sacerdote, 

mas, sobretudo, a entrega por parte do tata ou da mameto de inquice de todo o 

controle que possui sobre a cabeça da muzenza67. Tal rito de passagem configura a 

transferência de importantes referências simbólicas e hierárquicas, precisamente, a 

autoridade e a relativa independência, concedida pelo pai ou mãe-de-santo a um 

filho, ampliando a família de santo, a partir  de então, estendendo-se a linhagens 

segmentares,  produtoras  de  novos  termos  de  parentesco  e  de  relacionamentos 
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 Fase de pré-iniciação no candomblé, estágio anterior a iniciação, tendo cumprido apenas 
uma parte dos rituais. É o posto mais baixo na escala hierárquica do terreiro.
65
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 Homem confirmado, mas que não incorpora a entidade; atua como assessor do pai ou mãe-
de-santo da casa às vezes com cargo especificado.
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O termo decá é de origem jeje. Refere-se precisamente ao estágio das longas iniciações 
sacerdotais no Daomé, quando um vodunsi era definitivamente consagrado em seu novo papel 
religioso. O recebimento do decá consiste em uma cerimônia ritual do Candomblé em que o 
pai ou mãe-de-santo investe um fiho ou filha-de-santo, após sete anos de “feito”, no cargo de 
tateto  ou mameto de inkisse (angola)/  babalorixá ou ialorixá no Quetu,  investindo-lhe de 
autoridade para assumir a direção de uma casa de culto. O decá é a confirmação da aptidão 
para o cargo e a transmissão de obrigações religiosas.
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 Filha de santo, em candomblés angola, iniciada até sete anos.
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intergrupais no Candomblé. Com a morte do pai-de-santo – nesse caso, Dilazenze 

Malungo –, a muzenza deveria “refazer” ritualisticamente sua cabeça (ENTREVISTA, 

NOV., 2008).

A tarefa coube a D. Maçu, mameto Kizunguirá, iniciada no primeiro Terreiro 

Angola de Salvador, o Tombecy, comandado por Maria Genoveva do Bonfim, mais 

conhecida como Maria Neném, Twenda Dyazambe. Por ter sido (re)iniciada por uma 

filha do Tombecy de Salvador, D. Roxa, mameto Bandanelunga, ao fundar sua casa, 

em 1942, dá-lhe o nome de Terreiro de Nossa Senhora Santana Tombenci Neto Fé  

e Razão. O terreiro era comandado agora por uma filha de Zumbarandandá68, Nanã 

no queto, associada a Nossa Senhora de Santana pelos adeptos. Esta era a terceira 

geração do terreiro, isto é, a continuidade do Aldeia de Angorô, cuja genealogia, a 

partir de então, acrescentaria uma nova linhagem ancestral à sua, definida através 

da relação de parentesco com a família de santo do Tombenci de Salvador – cuja 

ancestralidade remonta a nengua de inquice Twenda Dyazambe, Maria Genoveva 

do Bonfin, Maria Neném e, anterior a ela , ao tata Roberto Barrros Reis –, a partir do 

estabelecimento de uma linhagem segmentar.

D. Maçu, na realidade, viria concluir as obrigações de toda a família, incluindo 

as  gerações  ulteriores.  Chegando  ao  terreiro,  tomou  conhecimento  da  situação, 

iniciando seus trabalhos, que consistia na realização das obrigações da casa: os 

fundamentos, a cumeeira, o barracão, a casa de Exu, ponto para egum, as árvores 

sagradas, pois  o terreiro  era numa chácara.  Em seguida,  faz as obrigações dos 

homens, confirmando todos os tatas da casa, menos o marido de D. Roxa, que foi 

confirmado por Munazanga, companheiro de D. Maçu. Esse cuidado se deu, para 

que  D.  Roxa  não  se  tornasse  irmã  de  seu  marido,  seu  Valentim,  Kandemburá. 

Kandemburá era o tata pocó da casa, responsável pelos cortes, e nas festas era um 

tata de sala. O primeiro barco69 puxado por D. Maçu para a entrega do decá de D. 

68
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 Entidade  que  consiste  na  energia  dos  pântanos,  dos  manguezais.  Ecossistemas 
responsáveis  pela  transformação  e  recomposição  da  vida,  realimentando-a  num constante 
devir. 

69
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 Conjunto de iniciados que saem da camarinha, já “feitos”, em cada período de iniciação. 
Parte-se da idéia de que as pessoas de cada barco formam um conjunto diferente dos demais. 
Os barcos se integram à hierarquia da casa, e no próprio barco, já pré-existe uma hierarquia, 
indicando  o  mais  velho  do  barco,  aquele  que  primeiro  raspou  a  cabeça.  Dofono(a), 
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Roxa tinha ainda sua irmã Alice, Deloiace, e mais duas pessoas que D. Roxa criava: 

a finada Augusta, Mucaliacimbi, e Ambrosina, Katuia. O segundo barco de mameto 

Kizunguirá iniciaria as filhas biológicas de mameto Bandanelunga: Ilza Rodrigues, 

Mukalé;  Irani  Rodrigues,  Luanda;  Irene  Rodrigues,  Kalembá;  Iozete  Rodrigues, 

Guialembe. 

D. Maçu passa a ter uma relação muito próxima com a família do Tombenci, 

particularmente com D. Roxa, sua filha-de-santo, que à frente do terreiro viria a ser 

reconhecida,  em  Ilhéus,  como  uma  grande  mãe-de-santo,  respeitada  pelo  seu 

conhecimento acerca do universo do Candomblé, sendo ainda hoje lembrada em 

Ilhéus.  Os  depoimentos  de  moradores  idosos  de  Ilhéus,  adeptos  ou  não  do 

Candomblé, apontam que D. Roxa encantava as pessoas, quando falava, quando 

colocava seu modo de ver o mundo, de interpretar as coisas da vida, através de sua 

religiosidade. Essas suas características – profundo conhecimento do culto e sua 

forma  de  interpretação  –  a  fez  receber  convites  e  participar  de  reuniões  com 

pessoas da sociedade de Ilhéus, governantes locais, incluindo o bispo de Ilhéus na 

década de 1960, Dom Caetano Lima dos Santos, com quem mantinha proximidade.

Neste período, começou a trabalhar para o culto de maneira intensa, realizando 

as festas e as obrigações do terreiro. As festas principais eram a festa para mameto 

Zubarandandá, Nanã, no dia 26 de julho (festa católica de Nossa Senhora Santana). 

Neste dia, pela manhã, entregavam-se os presentes de Caiá (no mar) e de Oxum 

(no rio); eram balaios enfeitados com fitas, flores, perfumes, bijuterias, sabonetes, 

espelho, pentes entre outros objetos70. A feijoada de Ogum, inquice de seu Valentim, 

se dava no dia seguinte, encerrando com as flores do velho Cavungo, Omolu. No dia 

16 de agosto, comemorava-se especialmente Cavungo, Omolu. No meio do ano, 

escolhia-se uma data para a festa dos Caboclos. A 13 de Dezembro, fazia-se a festa 

de  Matamba,  inquice  de  sua  irmã  Alice,  Deloiace.  Realizavam-se  ainda  várias 

Dofonitino(a) (segundo) e gamutino(a) o ‘’último.

70

7

 Esta obrigação interna, realizada pela Mameto e seus filhos de santo foi realizada em 2009 
após um longo período sem ser realizada, precisamente, desde a morte de Bandanelunga. 
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obrigações internas, como na madrugada entre 24 e 25 de junho, data em que fazia 

a fogueira de Zazi, Xangô (festa católica de São João). No dia 19 de março, fazia-se 

a plantação do milho seguida da “Obrigação da Capanga”71. No dia 10 de agosto, a 

obrigação de Tempo. Realizava ainda a Obrigação da Quaresma, entre outras.

 Além  de  cuidar  espiritualmente  da  comunidade  de  seu  entorno,  D.  Roxa 

também desenvolveu um trabalho de assistência social junto a uma parcela de sua 

população pobre. Sobre ela, circulam no terreiro e na cidade muitas outras histórias. 

Mãe Mukalê destacou duas.

A primeira, de foro familiar, relata a confirmação do noivado de D. Roxa e seu 

Valentim.  Tive  oportunidade  de  escutar  esta  narrativa  de  diversas  pessoas, 

participantes ou não do Tombenci Neto. Ainda hoje, essa história é contada aos seus 

descendentes. Conta Mãe Ilza: 

Quando minha mãe ficou noiva, o Caboclo de meu tio Euzébio, 
seu  Ouro  Preto,  disse  que  para  concretizar  o  noivado,  os 
noivos  deveriam  se  submeter  a  uma  prova.  Pediu  a  seu 
Valentin que providenciasse vinte e um pratos brancos. Meu pai 
providenciou.  No dia  da  tal  prova,  Seu Ouro  Preto  forrou  a 
mesa com uma toalha branca e colocou os pratos no meio. Seu 
Valentim e D. Roxa ocuparam cada um, uma extremidade da 
mesa, ficando um de frente para o outro. Seu Valentim deveria 
arremessar os pratos e D. Roxa segurá-los. A resposta se daria 
pela quantidade de pratos segurados por D. Roxa, e, portanto, 
inteiros.  Se  o  número  de  pratos  inteiros  fosse  superior  aos 
quebrados o noivado se concretizaria. Minha Mãe tremia e meu 
pai,  embora,  estivesse nervoso,  era um homem muito  firme, 
seguro. Sabe como é esse povo de Ogum. Meu pai sabia que 
iria arremessar os pratos e que minha mãe iria pegar. E assim, 
se procedeu:  dos vinte e um pratos arremessados,  somente 
três  se  quebraram.  O  noivado  foi  então  concretizado 
(ENTREVISTA, JAN., 2009).

Os pratos foram usados no bori de D. Roxa, considerados como uma benção 

de Zambi, Oxalá, Lembá e Zubarandandá que era dona de sua cabeça junto com 

Mutacalombo72,  Oxóssi.  E finalmente aquele que concretizou a tarefa, Ogum, por 

parte de Tata Gombé e de seu Valentim. 

71
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 Esse ritual corresponde ao Lorogun dos terreiros nagôs.

72

7

 Do quibundo Mutakalombu, entidade dos ambundos ligada aos animais aquáticos (LOPES, 
2006).
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A segunda história envolve o macrocontexto da cidade, fala sobre a derrubada 

da  Gameleira  de  Loko  pela  Prefeitura  Municipal,  precisamente,  no  governo  do 

prefeito Nerival de Rosa Barros. A Prefeitura queria abrir uma rua e a árvore estava 

no meio.

Nos fundos da chácara onde o terreiro se localizava no morro dos Carilos73, 

havia uma gameleira  branca,  também conhecida por  pé de loko74 (Ficus doliaria 

Martius – morácea), assentamento permanente do inquice Tempo, nos terreiros de 

tradição angola-congo, considerada uma árvore sagrada, aquela que rememoriza a 

origem  da  vida,  sendo  o  elo  entre  o  céu  e  a  terra.  As  árvores  se  constituem 

monumentos verdes da mata sagrada. Portanto, também são consideradas guardiãs 

do terreiro. Conforme Lody, tais árvores são

[...] Deuses fito-representados e cultuados pelo saber litúrgico 
tradicional. [...]  As árvores sacralizadas no interior do terreiro 
são intocáveis, verdadeiros assentamentos, permanentemente 
mantidos por alimentação cerimonial e reverenciadas segundo 
os santos que nelas habitam (LODY, 2006, p.267 e 271).

Vamos então ao episódio da gameleira, tal como narrado por D. Ilza e outros 

moradores da região do Carilos. 

O Prefeito na época era o Dr. Nerival Rosa Barros, médico que 
resolveu construir uma rua que passava dentro do terreiro. Ele 
veio  aqui  falar  com  minha  mãe  que  teria  que  derrubar  a 
Gameleira.  Minha  mãe  então  explicou  a  ele  que  não  podia 
fazer aquilo, que devia ter outra solução, um desvio, mas que 
aquela  era  uma  árvore  sagrada,  guardiã  do  terreiro,  e  de 
muitos fundamentos. Além disso, sua derrubada tinha muitas 
conseqüências pra todos os envolvidos. O Prefeito, ouviu mas 
não deu atenção ao que minha mãe disse e insistiu; perguntou 
a  ela   quanto  ela  queria  pra  derrubar  a  árvore  e   ofereceu 
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 Atual Avenida Brasil, situada no bairro da Conquista.

74

7

 No Jeje o Vodum Loko, a gameleira, é um deus das estradas e do tempo e seus sinais são 
manifestados ou decodificados próximo às árvores, especialmente a sua moradia símbolo, a 
gameleira (LODY, 2006, p.271).
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dinheiro.  Minha  mãe  respondeu  que  não  tinha  dinheiro  no 
mundo  que  pagasse  a  vida  da  árvore,  que  ele  não  fizesse 
aquilo, e tornou a falar que era uma árvore sagrada. Vendo que 
o prefeito não dava importância para ela, minha mãe recorreu 
aos santos os inquices e fez uma série de obrigações. Como o 
prefeito  insistia,  ela  alertou  sobre  o  perigo  para  quem  ia 
derrubar a árvore, para o trabalhador mesmo que cumprindo 
ordens. Na semana seguinte, o Prefeito, junto com a equipe de 
obras,  foi  pessoalmente  comandar  a  derrubada.  Minha  mãe 
tornou a falar sobre o risco, mas nada mudava a cabeça do 
prefeito que ordenou a derrubada. Quando o tratorista chegava 
perto  da  árvore  com  a  caterpillar75,  a  árvore  balançava  as 
folhas  e  na  sua  volta  formava  uma  ventania.  O  rapaz, 
assustado, parou; o Prefeito mandou que voltasse o trabalho. 
Novamente a árvore balançou, fazia barulho e tremia fazendo 
um vento que ninguém entendia. Era o rapaz se aproximar com 
a Caterpillar e a árvore tremia. Minha mãe gritava ‘Gente, pelo 
amor de Deus, não façam isso, Malembe, Malembe é passe, 
Aquiderrei meu pai, Aquiderrei..’. Na última tentativa feita pelo 
tratorista, a concha da Caterpillar soltou do eixo, a caterpillar 
tombou e o tratorista  caiu,  quebrando o  braço.  O motorista, 
então, disse que não ia derrubar a árvore, que a mulher estava 
pedindo para não derrubar,  estava implorando ao prefeito;  o 
tratorista disse que mesmo correndo o risco de ser mandado 
embora ele não faria o trabalho. O rapaz foi levado pro hospital 
e  o  Prefeito  teve  que  suspender  o  trabalho  até  achar  outra 
pessoa  para  fazer,  porque  dos  homens  que  estavam  ali, 
nenhum quis  fazer.  Dias  depois,  o  prefeito  voltou  à  chácara 
com  outro  trabalhador  e  ordenou  a  derrubada  da  árvore. 
Quando o homem se aproximava da árvore com a caterpillar, 
repetia  a  mesma  cena;  a  árvore  balançava  seus  galhos  e 
folhas, e fazia um vento que assustou todo mundo. O que mais 
chamava a atenção era que o dia estava limpo, o céu estava 
azul;  Então de  onde vinha o  vento?   Perguntou o  tratorista 
assustado. O prefeito sem saber o que falar, gritava sem parar 
para derrubar a árvore. O rapaz, muito afoito, foi para cima da 
árvore e de uma só vez a derrubou. A árvore tombou para um 
lado e o rapaz para o outro, caindo ambos no chão. Tanto a 
árvore  morreu  como o  prefeito  levou  o  operário  à  morte;  o 
rapaz foi levado ao hospital mas não sobreviveu. Minha mãe 
então disse ao prefeito que um inocente havia morrido; mesmo 
sendo um tanto afoito, o rapaz desconhecia os perigos que o 
envolvia, enquanto que o Prefeito já havia sido avisado sobre 
possíveis  conseqüências.  Foi  realizada então uma cerimônia 
fúnebre  para  a  gameleira,  como  se  faz  com  um  ancestral. 
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 Marca  de  fabricante  de  tratores  que  virou  símbolo  de  equipamentos  usado  em 
terraplanagem, encostas entre outras obras, com inúmeros tipos de tratores. Seu nome passou 
a ser usado pelas pessoas para referir-se a esse maquinário 
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Depois do episódio da derrubada da gameleira, o Prefeito teve 
sua vida revirada. (ENTREVISTA, JAN., 2009).

Na interpretação da comunidade, a análise de sua administração é um exemplo 

que vem confirmar o dito. Sendo muito jovem, sua inexperiência política o fez confiar 

a secretaria de finanças do município a antigos funcionários. Consequentemente, 

esse “desconhecimento” sobre o setor financeiro o fez negligenciar sua fiscalização 

bem como sua distribuição entre suas secretarias, gerando assim, o endividamento 

do  município  e  acarretando  no  atraso  de  pagamento  dos  proventos  do  seu 

funcionalismo. No ano de 1969, o município sofre uma intervenção federal, sendo o 

Prefeito  Nerival  preso e  encaminhado a  Salvador.  Após os  incidentes  ocorridos, 

abandonou a política, dedicando-se exclusivamente à medicina. 

Com o falecimento de D. Roxa, em 25 de outubro de 1973, D. Maçu veio a 

Ilhéus realizar seu  sirrum76. Ao chegar, segundo nos relatou Mãe Mukalê, primeiro 

“[...]  deu  comida  aos  santos  da  casa  e  depois  suspendeu  o  que  tinha  que  ser 

suspendido.  Os  inquices  que  tinham  que  ir  foram,  os  que  não  tinham  ficaram, 

mameto Zumbá, que corresponde a Nanã, ficou juntamente com seu Exu Pavenã” 

(ENTREVISTA, NOV., 2008). Isso significou que essas entidades permaneceram até 

a próxima geração, equivalendo à geração que ainda hoje está à frente do Terreiro. 

Tais entidades são incorporadas por mameto Mukalê como herança de sua mãe 

biológica D. Roxa.  Além disso, com a morte de Bandanelunga, um segredo que 

havia entre ela e D. Maçu, relacionado à feitura de santo de D. Ilza, Mukalê, teve 

que ser contado por D. Maçu aos mais velhos da casa, para que juntos decidissem a 

sucessão do terreiro (ENTREVISTA, NOV., 2008).

D.  Ilza  fez  santo  ainda  criança  e,  mais  tarde,  quando  completou  suas 

obrigações, D. Roxa pediu que D. Maçu suspendesse77 o santo de sua filha Ilza, 
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 Cerimônia fúnebre,  realizada pela morte de um membro do terreiro.  Os atabaques são 
substituídos  por  potes  batidos  com  abanos  de  folha  trançada  ou  folhas  de  palmeira 
(CACCIATORE, 1988). É o equivalente ao axexê no queto e no jeje. 

77

7

 Isso significa que D. Ilza não iria incorporar suas entidades, virar no santo. 
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Mukalê, para que ele ficasse passando por ela, uma vez que Mukalê era a mãe 

pequena da casa, segunda pessoa do terreiro. “Como iria ser nos dias de festa e 

obrigações se ela virasse no santo? Eu viro no santo, ela vira também, quem iria 

tomar conta de  tudo no barracão?”,  perguntou D.  Roxa a  sua mãe-de-santo.  D. 

Maçu, percebendo a preocupação de D. Roxa, acata seu pedido, suspendendo o 

santo  de  Mukalê.  Entretanto,  esta  situação  deveria  permanecer  em segredo,  só 

devendo ser contada, quando Mukalê fosse assumir o lugar de mameto de Inquice, 

sucedendo sua mãe. 

Considerando a importância do Tombenci Neto nesta pesquisa, vale a pena 

aproximar a lente e deter-se sobre o processo de sucessão de D. Roxa, que não 

deixou de ser dramático. Mesmo tendo todos os requisitos, na época, para assumir a 

direção da casa após a morte de sua mãe, seu marido José Miguel – Kandemburá 

foi contra a decisão dos mais velhos e de D. Maçu, e acima de tudo do desejo e 

indicação  de  Bandanelunga.  Um impasse  estava  colocado:  D.  Ilza  devia  decidir 

entre  a  decisão de sua mãe e  dos inquices,  expressa pela  sabedoria  dos mais 

velhos, ou seu marido, que ameaçara ir embora, caso ela assumisse o cargo. 

Foram momentos difíceis, onde por várias vezes, vacilei quanto 
a que decisão tomar. Pedi muito malembe depois por tudo isso, 
disse  Mãe Ilza”  (entrevista  realizada  em 23.março.2008).  D. 
Ilza  ouviu  dos  mais  velhos  que  sua  recusa  poderia  trazer 
problemas para a casa,  levando inclusive à sua desativação 
definitiva. Nesse período, várias foram às vezes que D. Maçu 
teve que intervir,  explicando a Kandemburá o porquê de ser 
Mukalê a escolhida. Contudo, a última conversa, que o casal 
teve  com  D.  Maçu,  em  Salvador,  fez  com  que  Mukalê 
decidisse: as palavras ditas por minha mãe Maçu, ainda hoje, 
eu trago em minha memória: “Aquilo que uma pessoa dá em 
vida e em morte continua colocando, não tem jeito. Você foi a 
escolhida. Se não tomar conta do terreiro, a primeira coisa que 
você irá ver cair é a cumeeira, depois será seu pai seguido das 
filhas de santo mais velhas da casa e finalmente você”. Depois 
de mostrar o que significaria minha decisão e falar sobre as 
responsabilidades  que  deveríamos  ter  todos  do  terreiro,  eu, 
meu  pai  e  os  mais  velhos  da  casa,  D.  Maçu  dirigiu-se  a 
Kandemburá e tornou a repetir: “dentre os sete irmãos, Ilza foi 
à escolhida, não tem jeito, você deve ajudá-la”. (ENTREVISTA, 
DEZ. 2008 e JAN.2009). 
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D.  Roxa  sempre  buscou  passar  os  fundamentos  do  culto  para  Mukalê, 

aconselhando-a sempre a fazer a coisa certa, preparando-a desde sua feitura para 

assumir  seu lugar,  quando fosse a hora. Ao falar  de si  mesma, mameto Mukalê 

observa: “Esse meu jeito, eu sempre fui assim, mas, aprendi muito com minha mãe 

a dividir as coisas, a cuidar das pessoas, a acolhê-las” (ENTREVISTA, DEZ. 2008 e 

JAN.2009). 

Mamêto Mukalê assumiu o comando do terreiro dois anos depois da morte de 

sua mãe biológica e irmã-de-santo, em 1975. Por ser a mameto filha de Matamba, o 

terreiro foi rebatizado de “Matamba Tombeci Neto”. Segundo Mãe Ilza foi um período 

extremamente difícil para ela, pois no momento em que precisou de seu marido e 

companheiro  para  ajudá-la  junto  com seu pai  na  continuidade do terreiro,  ele  a 

abandonou. 

José  Miguel  era  um  ótimo  marido,  eu  tinha  tudo  dentro  de 
minha casa, nada me faltava, pelo contrário, ganhava muitos 
presentes, que sempre guardei. Foram essas coisas que me 
valeram na hora de sustentar quatorze filhos, meu pai e uma 
irmã de criação.  Aos poucos fui  vendendo tudo e tocando o 
terreiro. Minha mãe Maçu concluiu minhas obrigações e, aos 
poucos  fui  melhorando  financeiramente.  Comecei  a  botar 
consultas, os clientes de minha mãe foram voltando, os filhos-
de-santo comparecendo e ajudando e, assim, eu fui tocando o 
terreiro  junto  com meu  pai  com meus  filhos  (ENTREVISTA, 
DEZ. 2008 e JAN.2009).

D.Maçu, ao concluir as obrigações de Mãe Mukalê, inicia o restante de sua 

família. “Ela dizia que assim um podia ajudar o outro, não precisando chamar outro 

pai ou mãe-de-santo, “para não misturar as raízes”, ela dizia” (ENTREVISTA, DEZ. 

2008 e JAN.2009). 

  Um sistema de entrelaçamento das linhagens da família de santo e da família 

biológica, atuam na indicação da sucessão, embora a descendência direta da família 

biológica  já  tivesse  estabelecido  a  nova  liderança  do  terreiro.  A  sucessão  no 

Tombenci se deu até os dias atuais  estritamente dentro  da linhagem familiar  da 

primeira mameto do terreiro. 
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Por outro lado, a iniciação da família garantiu a preservação das tradições ao 

mesmo tempo em que possibilitou um atendimento mais amplo de seus clientes e 

familiares.  Dessa maneira,  uma mesma família  (marido,  mulher,  filhos)  pôde ser 

integrada ao terreiro. “Se é um casal quer ficar aqui e fazer suas obrigações no 

terreiro,  não tem problema,  Kajiogongo pega um,  eu  pego o outro.  Ficam todos 

dentro da casa, juntos, porém à ‘parte’, com pai e mãe diferentes  (ENTREVISTA, 

DEZ. 2008 e JAN.2009). 

Em 1992, seu Valentim, marido de D. Roxa faleceu. A continuidade de seu 

cargo se deu por seu neto biológico Gilmar, Munanganga, que é ainda hoje o tata 

pocó da casa. O sirrum de seu Valentim foi realizado por Mukalê e pelos tatas e 

cotas da casa, à época presentes. 

Desde  que  assumiu  a  liderança  do  Tombenci, mameto  Mukalê  buscou 

desenvolver um trabalho sociocultural  relevante no bairro da Conquista.  Pode-se 

destacar  as  seguintes  iniciativas:  Projeto  Batukerê,  destinado  a  crianças  e 

adolescentes, oferecendo oficinas de dança afro,  percussão, capoeira e teatro;  o 

Bloco Afro Dilazenze, referência no Carnaval de Ilhéus;  o Samba Dila (grupo de 

samba de roda); o Gomgombira, uma Ong; o Cine Barracão; e o Memorial Unzó 

Tombenci78. 

Mamêto Mukalê continua à frente da casa. Muitos terreiros em Ilhéus e outros 

municípios da região Sul da Bahia descendem do Tombenci. O esquema de situação 

do  terreiro  (APÊNDICE  D)  dá  uma  idéia  de  sua  estruturação  física  em  termos 

espaciais: quarto de santo, cozinha, assentamentos, quarto de consulta, enfim, ao 

conjunto formado que permite a reunião de uma comunidade religiosa. O calendário 

atual das festas permanece o mesmo, com pequenas alterações, como a inserção 

da festa de Angorô.

A árvore genealógica da família biológica do Tombenci nos mostra como sua 

continuidade se deu pautada numa hereditariedade transmitida através da linhagem 
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 No ano de 2005, o Dilazenze realizou uma parceria com o Colégio Estadual Sá Pereira, 
desenvolvendo uma série de atividades,  incluindo um amplo debate sobre as relações étnico-
raciais.  Recebeu premiação com a produção de um vídeo documentário denominado  Dos 
tambores do Tombenci aos tambores do Dilazenze para a Mostra Viva no Cinema, Festival 
realizado pela Fundação Cultural de Ilhéus
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da  família  biológica.  Este  fato  assegurou  que  o  terreiro  desenvolvesse  suas 

atividades tanto no âmbito religioso quanto no social, com relativa autonomia. Os 

filhos,  netos  e  bisnetos  de  mameto  Mukalê  participam  ativamente  do  terreiro, 

possuindo cargos na hierarquia da comunidade de santo. Portanto, além de traçar a 

genealogia da família, demonstrando a geração fundadora do terreiro, a árvore ainda 

aponta a geração que posteriormente poderá assumir essa sucessão. Através da 

descendência familiar é possível inferir quem assumirá a liderança do grupo.
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Figura 1: Árvore Genealógica da família biológica de Mãe Ilza – Mukalê

Outra fonte oral que faz referência ao Catongo é a do professor e babalorixá 

Ruy do Carmo Póvoas, de orunkó79 Ajalá Deré. Ruy se iniciou com a Ialorixá Maria 

Natividade Conceição80, cujo nome de santo era Ia Dewi, no terreiro Ilê Axé Iansã 

Dewi,  de  nação  ijexá  em  Nazaré  das  Farinhas.  Embora  tudo  em  seu  terreiro 

transcorresse segundo a tradição ijexá, seu Ogã Elpídio Batista Maciel era da nação 

congo, dijina Mawila Nkongo81. Elpídio era seu auxiliar junto com a Iakekerê (mãe 

pequena) Maria Augusta Gomes de Oliveira, mãe Tarabi, filha-de-santo de Manuel 

Falefá, de nação jeje.

Segundo diversos depoimentos seus entre abril de 2007 e junho de 2009, 

A ligação  com  a  ancestralidade  ijexá  se  iniciou  com  Inês  Maria, 
Mejigã, que viera de Ilexá82, no ano de 1829. Ela foi uma sacerdotisa 
de  Oxum;  pertencia  à  nobreza  de  Ilexá.  Mejigã  foi  escrava  no 
Engenho de Santana, lá conheceu o negro angola Leocádio, tendo 
com ele uma única filha chamada Maria Figueiredo. Maria conheceu 
e se casou com Antonio do Carmo, natural de Nazaré das Farinhas, 
nascendo dessa união 6 filhos, entre os quais Luzia e Ulisses. Tanto 
Mejigã  quanto  Maria  Figueiredo  não  puderam  ter  terreiro;  eram 
tempos  difíceis  e  elas  cultuavam  seus  orixás  e  realizavam  suas 
obrigações  dentro  de  suas  casas,  internamente,  contando  com  a 
presença apenas de familiares. Da convivência com a avó Megigã, 
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 Orunkó corresponde nos terreiros de nação ijexá às dijinas nos terreiros de nação angola-
congo. É como o iniciado será chamado pela comunidade do terreiro após sua confirmação.

80
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 Filha de Emília de Xangô cuja mãe-de-santo era Flaviana Bianchi de Oxum, filha de santo 
de  Margarida  de Xangô advinda  de  Kosso na  África.   (PÓVOAS, ENTREVISTA ,MAR 
2008).

81
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 Filho  de  santo  de  Manuelzinho  três  orelhas  que  tinha  terreiro  aberto  em Nazaré  das 
Farinhas

82
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 Ilexá, antigo reino, é a cidade cujo povo é conhecido por Ijexá.
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Luzia aprendeu os segredos do culto e se tornou uma mãe-de-santo, 
dando  seguimento  à  religiosidade  Ijexá  nas  matas  de  Camacã83, 
abrindo seu terreiro. No tempo de Luzia, Mejigã, sua avó ainda era 
viva, fazendo suas obrigações, isto é, iniciando-a tradicionalmente no 
culto  ijexá.  Entretanto,  Luzia  morreu  cedo.  A continuidade  dessa 
tradição  religiosa  se  daria  na  geração  posterior,  quando  Ulisses, 
irmão de Luzia, casado com Hermosa Andrade, tem 23 filhos, entre 
eles Maria Mêrces do Carmo e Jovanina do Carmo. Jovanina herdou 
o cargo de Luzia, dando continuidade ao culto dos orixás. Todavia, a 
luta pela terra levou a uma guerra entre as famílias Póvoas e Carmo. 
Neste período, Fortunata, irmã de Leocádio, abrigou Ulisses e sua 
família,  que estavam corridos dos políticos do Coronel Pessoa, no 
Catongo,  próximo  ao  Engenho  Velho.  Jovanina  se  apaixona  por 
Roque, negro vindo de Cachoeira de São Félix, ogã da nação jeje. 
Os dois se casam e vão morar no Pontal. O terreiro do Catongo foi 
desativado. O casal, Ulisses e Hermosa se separam e também vão 
morar  no  Pontal.  Neste  período,  se  encontraram  no  Pontal  três 
famílias  diferentes,  todas  de  origem  ijexá:  os  Carmos;  Xibeque  e 
Geralda;  e  Inocêncio  e  Dejanira,  que  eram  do  Sauípe,  hoje  um 
balneário de classe média alta, situado na Linha Verde, a norte de 
Salvador.   Maria  Merces  do  Carmo  (minha  mãe),  chegando  ao 
Pontal, se emprega como doméstica na fazenda dos Póvoas, que se 
situava nas terras do Braço do Norte, para além de Pirangi (atual 
Itajuípe),  e  lá,  engravida  de  Agenor  Póvoas,  retornando  para  o 
Pontal. Todavia, é rejeitada pela família por ter se relacionado com 
um  ‘inimigo’,  imagem  nutrida  pelas  duas  famílias,  do  Carmo  e 
Póvoas. Minha mãe foi amparada por Maria Gustavo de Jesus (filha 
de Xibeque e Geralda), conhecida como Guinga, cabeça de Oxalufã. 
Um dia o Oxalá de Guinga desceu e disse a minha mãe, Maria do 
Carmo: ‘Você está grávida de um filho homem. É cabeça minha. Vai 
ser babalorixá e é herdeiro do axé de sua família que veio da África. 
Quando ele estiver para nascer eu volto’.  Este menino sou eu, Ruy 
do Carmo Póvoas. (ENTREVISTA, MAR., 2008).

Em 1971, Ruy se muda para Itabuna e lá funda, junto com seu irmão Reinaldo, 

Zamaiongo, o terreiro Ilê Axé Ijexá, dando continuidade à tradição ijexá na região. 

Por ter um irmão feito na nação angola, herança recebida de Leocádio, seu terreiro, 
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 Ocorre  que  o  território  designado  por  mata  de  Camacã  tinha  limites  geográficos 
imprecisos, estendendo-se por uma região hoje dividida entre municípios diferentes. As matas 
do Engenho Velho, do Catongo, do Couto, do Santo Antonio, tudo isso fazia parte do território 
maior  da  mata  do  Camacã,  que  era  anexado  ao  Distrito  do  Pontal  e  se  estendia,  numa 
continuidade, pelas terras do Macuco, hoje Buerarema.
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uma vez por ano, se metamorfoseia angola para realizar as obrigações do inquice 

Tempo. Além disso, o pai criador84 de Ruy foi o ogã Elpídio Batista; na camarinha, 

Elpídio  ensinou-lhe  não  somente  as  tradições  ijexá,  mas  estabeleceu  uma 

correspondência com sua tradição religiosa (congo), inserindo-a aos ensinamentos 

do iniciado.

Quando meu santo deu o nome, Ajalá Deré, meu pai criador disse a 
ela:  ‘Estou no terreiro há 40 anos e gostaria  de dar  um segundo 
nome a ele’. Minha mãe-de-santo permitiu. E eu sou chamado Ajajah 
Deré,  na  nação Ijexá e,  no angola,  tenho o nome de Katulembá, 
herança de meu pai criador que era da nação congo (ENTREVISTA, 
JAN., 2009).

Embora  seu  terreiro  hoje  se  localize  em Itabuna,  sua  história  de  vida  nos 

remeteu a uma ancestralidade que fez parte da diversidade religiosa que se formou 

em Ilhéus, inserindo neste contexto a tradição ijexá e dando continuidade ao culto 

daqueles que o antecederam em sua família biológica.

84
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 Aquele que cuida do iniciado em seu recolhimento na camarinha, ensinando-lhe as rezas, 
procedimentos, etc.



135

Figura 2 : Árvore Genealógica da família biológica de Ruy do Carmo Póvoas - Ajalá Deré

Ainda sobre a presença de candomblés na região do Engenho de Santana, D. 

Maria Francisca da Silva, moradora mais velha do povoado do Rio do Engenho, com 

noventa anos, relatou, em 14 de maio de 2008, que em criança ainda alcançou o 

terreiro de D. Joaquina e seu Manoel Joaquim, localizado próximo ao caldeirão de 

ferro,  situado  às  margens  do  Rio  do  Engenho.  Hoje,  no  local  do  terreiro,  se 
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encontram  um  bar,  uma  residência  e  a  ruína  de  uma  antiga  construção.  Essa 

informação  foi  confirmada  por  Seu  Betinho,  segundo  morador  mais  velho  do 

povoado. Ambos desconheciam a nação do terreiro, mas lembram que, nos dias de 

festa, vinham muitas pessoas de vários lugares, e que a festa durava em média três 

dias.  Segundo  os  dois  relatos,  tanto  D.  Joaquina  quanto  seu  esposo,  Manoel 

Joaquim, morreram com idade avançada. Ainda hoje, seus netos e bisnetos residem 

no povoado, mas nenhum deles deu continuidade à religião de seus ascendentes, 

além de demonstrarem pouco conhecimento sobre o culto. Considerando as idades 

dos  informantes  em  questão  e  as  relações  que  estes  estabeleceram  com  os 

acontecimentos  marcantes  do  povoado,  incluindo  as  festividades  do  terreiro,  é 

possível afirmar que este terreiro já existia no ano de 190385.

Outros  relatos  orais  com Babalorixás  e Ialorixas  confirmam a existência  de 

terreiros  nos  povoados  adjacentes  como  Sapucaeira,  Olivença,  Coutos  e  Água 

Vermelha. Na realidade, o que hoje chamamos de região Sul de Ilhéus se constituiu 

num território propício para o desenvolvimento do Candomblé. Isto pode se dever a 

pelo menos dois fatores: o primeiro é a existência de grandes propriedades nessa 

região, incluindo o Engenho de Santana, que reuniam muitos escravos. O segundo 

fator refere-se à própria localização, no que se chama hoje lado sul de Ilhéus, que, 

antes da construção da ponte, só era acessível através da travessia da Baía do 

Pontal  de  lancha  ou  besouro86,  ou  então  pela  estrada  Pontal-Macuco87,  hoje 

denominada Buerarema – Ilhéus, o que demorava algumas horas. Esses aspectos, 
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 Em relação à posse das terras do Engenho de Santana,  sabe-se que no ano de 1834 o 
Marquês de Barbacena negociou as terras  do Engenho com Sá Bitencourt,  que se  tornou 
proprietário  até  1896,  quando as  terras  das  sesmarias  foram divididas  entre  os  herdeiros. 
Atualmente, pertencem na totalidade à senhora Alice Maranhão Dias. 

86
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 Embarcação comprida e estreita, mais próxima da estrutura de uma canoa, com motor de 
popa.

87
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 A inauguração oficial da construção da Estrada Pontal-Macuco, atual estrada de Buerarema 
aconteceu em 1929. Hoje 80 anos após sua abertura oficial, tem 46 quilômetros de extensão 
sem pavimentação asfáltica, dificultando o traslado dos moradores de Coutos, Santo Antonio, 
Rio  do  Engenho,  Areia  Branca,  Santana  e  Santaninha,  além do escoamento  da  produção 
agrícola e outros produtos.
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por certo, contribuíram para que as roças de Candomblé aí se estabelecessem. A 

ponte  Antonio  Lomanto  Junior,  que  viria  ligar  Ilhéus  ao  Pontal  foi  somente 

inaugurada  em  15  de  agosto  de  1966,  o  que  tornava  o  lado  sul  um  lugar  de 

veraneio, de pescadores, dos índios Tupinambás e de muitos sítios e roças.

A questão  da  localização  tornou-se  uma  condição  sine  qua  non para  os 

Candomblés, uma vez que seu culto foi  proibido pela Igreja Católica; sua prática 

criminalizada por alguns governos e  tratada como caso de polícia.  O Candomblé, 

qual  fosse o  lugar  em que estivesse inserido,  Salvador,  Recife,  Rio  de  Janeiro, 

Alagoas  e  tantos  outros  lugares,  sofreu  abusos  de  autoridade policial,  conforme 

Lody (1987, p.2 e p.8),

Resultando em invasões de terreiros e apreensão de objetos, 
levados,  então,  para  as  delegacias  policiais,  hospitais 
psiquiátricos e posteriormente utilizados como documenos da 
marginalidade  e  loucura,  resultante  da  danosa  mistura  das 
raças.  [...]  A  invasão  aos  terreiros  foi  brutal  nas  primeiras 
décadas do século e se estendia a tudo que tivesse um formato 
africano  ou  que  sugerise  procedência  africana,  como  a 
capoeira, o samba e outras manisfestações .

As religiões afro-brasileiras foram proibidas e perseguidas, sendo os  terreiros 

freqüentemente “visitados”. No acervo do museu da polícia da Bahia e do Rio de 

Janeiro,  os  artefatos  cultuais  que  foram retidos  em períodos de  perseguição ao 

candomblé confirmam essa condição. Entre esses, destacamos os atabaques que 

no Estado Novo (1937-1945) eram proibidos. Seu toque se dava na clandestinidade, 

longe dos olhares da Delegacia de Jogos e Costumes (LODY, 1987). 

Mãe Senhora, ialorixá que estava a frente do terreiro Ilê Axé do Opô Afonjá, em 

Salvador, entre os anos de 1942 a 1967, em viagem ao Rio de Janeiro, conseguiu 

uma audiência com então Presidente Getúlio Vargas, defendendo a liberdade de 

credo e o direito de cultuar a religião de seus antepassados. Também houve uma 

conversa entre Mãe Simplícia,  do  Ilê  Axé Oxumarê e Getúlio no início dos anos 

1950. Ele chegou a fazer um bori prá Oxalá na casa de Oxumarê. Do encontro entre 

lideranças religiosas e o então presidente, resultaria o Decreto 1.202 que permitia o 

uso  dos  atabaques  nos  terreiros,  seu  toque  em  dias  de  festa  e  obrigações. 

Entretanto,  a  condição  de  semiclandestinidade  permanecia  e  os  terreiros 
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continuavam alvo de perseguições e da intolerância,  localizados nas periferias e 

matas ou disfarçados atrás de fachadas convenientes ou tidos como domésticos e 

ocultos.  O  culto  era  tolerado.  Todavia,  para  se  tocar  se  fazia  necessário  uma 

autorização retirada na delegacia de polícia. Na Bahia, o controle policial sobre os 

terreiros permaneceu até o ano de 1975, no governo de Roberto Santos.

Durante os anos 70, ainda sob o regime militar, houve um afrouxamento em 

relação  ao  Candomblé  e  outras  religiões  afro-brasileiras  como  a  Umbanda, 

chegando ao fim sua proibição em 1977.

Na BR 415, no início do trecho Ilhéus-Olivença, em um lugar conhecido pelos 

seus moradores antigos como “depois da curva do campo”, precisamente, na Boca 

do  Carro,  existiu  um  terreiro  cuja  mãe-de-santo  ainda  hoje  é  lembrada.  Suas 

histórias correm na boca dos mais velhos do Pontal,  especialmente do povo-de-

santo. Sobre a história de seu terreiro, as fontes orais consultadas como Póvoas, 

Sandoiá  e  D.  Aidé  (ENTREVISTAS,  DEZ.  2008)  possuem  poucas  informações 

precisas no que se refere a datas, dijinas entre outras informações. Foi preciso que 

comparássemos nas entrevistas as idades dos informantes com os eventos para 

que  pudéssemos  inferir  dados  e  períodos.  Raquel  Martiniana  de  Jesus  veio  de 

Salvador para Ilhéus já feita no Candomblé angola e era irmã de santo de Joana de 

Ogum, cujo terreiro se situava na Vila América, também em Salvador. Na década de 

70 do século XIX, funda seu terreiro em Salvador, na Mata Escura88. Tempos depois, 

ela viria para Ilhéus, aí chegando na virada do século XX. Segundo relatos orais, D. 

Raquel morreu centenária. Onde se localizava seu terreiro, hoje se encontra o Hotel 

Praia do Sol. O terreiro se situava na quadra da praia entre um areal, onde hoje é o 

Hotel Opaba e um córrego “Carro”, terreno de propriedade de Tertuliano Lauro de 

Moura. Segundo Ruy Póvoas, 
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 Atual Av. Vasco da Gama, onde se encontram os Terreiros da Casa Branca e Oxumarê.
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[...] seu terreiro era de Caviungo/ Obaluayê/ Omolu89. Várias pessoas 
do  Pontal  pertenciam  a  esse  terreiro.  Minha  mãe  e  minhas  tias 
freqüentavam o terreiro de Raquel, como simpatizantes. Não faziam 
suas obrigações ali porque se tratava de um terreiro angola. Diversas 
vezes, ainda bem criança, eu dormia em baixo da mesa da cozinha 
do terreiro,  pois  meus parentes só voltavam de lá  ao amanhecer. 
(ENTREVISTA, DEZ. 2008).

 Alguns informantes  idosos afirmam que ela  costumava  sentar-se  sobre  os 

ossos de uma baleia que havia encalhado na Praia do Sul, não conseguindo retornar 

ao mar.  D. Raquel pediu aos pescadores que retirassem os ossos da coluna da 

baleia e transformou um deles em assento, onde se sentava e ficava olhando o mar, 

o sol nascer e se pôr, o entrar da noite e a dança dos inquices nos dias de festa ou 

obrigação.  As  histórias  que  correm  boca-boca  nos  remetem  ao  modo  como  D. 

Raquel conduzia seu Candomblé. De modo geral, os relatos falam de uma mulher 

com uma personalidade forte e com grande força espiritual, demonstrando, ainda, 

que ela possuía um conhecimento profundo nos mistérios do culto que realizava. 

Além disso, tornou-se uma referência para a comunidade do Pontal, pois o bairro 

não possuía uma estrutura que assegurasse aos seus moradores alguns serviços 

básicos como saúde e educação entre outros. Era preciso ir para “Ilhéus”, forma de 

se referir ao centro da cidade (PÓVOAS, ENTREVISTA NOV., 2008)

Entre as várias histórias que contam sobre a falecida D. Raquel, uma delas 

merece atenção. Remonta a um período em que os Candomblés no Pontal estavam 

sendo invadidos pela polícia. 

 Foi quando se espalhou o boato que a polícia iria invadir o Candomblé de D. 

Raquel.  Essa história nos foi  contada por Sandoiá90,  do terreiro Guaniá de Oyá, 

contada a ela por sua mãe D. Ester da Silva, conhecida por Teté Lavadeira.
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8

 Orixá filho de Nanã, irmão de Oxumarê e Exu. Entidade cuja energia provém da terra, do 
solo. Aspecto que lhe permite proteger a natureza. Também possui domínio e poder sobre as 
doenças epidêmicas, as pestes, sendo identificado como o protetor da saúde. Sua principal 
ação é a cura. Seu rito apresenta uma dança vigorosa com a qual ele varre as doenças do 
mundo.
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 D.  Laura  relatou  várias  histórias  sobre  o  Pontal  e  o  Candomblé,  em  uma  série  de 
entrevistas realizadas nos anos de 2007, 2008 e 2009.
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D.  Ester  estava  junto  com sua  amiga  Escurinha91,  como era  chamada,  no 

terreiro de D. Raquel, quando esta chegou e disse a todos os presentes: “Gente, 

recebi um recado que a polícia vai atacar meu Candomblé. Então vocês, dirigindo-se 

para seus filhos-de-santo, façam isso e isso porque eu vou tocar amanhã”. D. Ester 

e Escurinha não ouviram direito o que ela  pedira a seus filhos-de-santo.  No dia 

seguinte,  ela preparou os atabaques e começou a tocar às 22 horas.  Quando a 

polícia chegou ao Pontal, a notícia rapidamente chegou ao terreiro de D. Raquel, 

que,  dirigindo-se  aos  presentes,  disse  muito  tranqüilamente:  “Deixe,  deixe  meus 

filhos, não se preocupem, a porta está aberta para eles entrarem e fazerem o que 

quiserem”.

Vejamos o relato de Sandoiá: 

Quando a polícia buscava achar o terreiro, chegando pelo lado da 
praia, os atabaques respondiam lá pelo lado do Nelson Costa, que 
naquela época era tudo uma mata fechada. Quando ela vinha pelo 
Nelson Costa dando a volta pela rua do Meira, também cercada pela 
mata fechada, os atabaques respondiam cá na praia. De modo que 
os policiais passaram a noite toda procurando o terreiro. Quando deu 
5 horas da manhã, D. Raquel disse a todos que estavam no barracão 
que iria preparar as porteiras para que os seus “bichinhos” entrassem 
[referindo-se aos policiais]. Saiu do barracão e foi até a entrada da 
casa, mas ninguém sabe o que ela fez. O fato é que logo os policiais 
entraram no terreiro e, chegando na porta do barracão, olharam em 
volta e viram que estava cheio de gente. Ainda na porta, ouviram a 
pergunta  de D.  Raquel:  ‘Então,  meus filhos,  podem entrar,  vocês 
estavam  me  procurando?’  Um  dos  soldados,  muito  sem  graça, 
respondeu: ‘É sim’. E D. Raquel prosseguia: ‘Vieram fazer uma visita 
a  essa  preta  velha?’.  E  o  policial  respondia:  ‘É,  viemos  ver  a 
senhora’.  D.  Raquel  ofereceu um café e eles aceitaram.  Estavam 
acabados  e  com  fome.  Encostaram  suas  armas  de  lado  e  se 
sentaram para comer. D. Raquel esperou que eles terminassem e 
quando isso aconteceu, começou a cantar para Ogum Punhal.  Foi 
quando um dos rapazes bolou e dançou até 10 horas da manhã, que 
foi  quando  D.  Raquel  encerrou  os  toques92.  Olhando  para  os 
soldados, disse: primeiro, para o rapaz que havia caído, que ele tinha 
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 Escurinha recebia um caboclo muito bonito de nome Carijó. Seu processo iniciático se deu 
após a realização de uma prova que D. Raquel aplicou em cinco mulheres que viviam bolando 
em seu terreiro, entre elas Escurinha, que foi  a única que realmente conseguiu concluir  a 
tarefa, uma vez que realmente virava no santo (SANDOIÄ, ENTREVISTA, JAN., 2008).
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 Histórias assim são contadas no Axé Opô Afonjá e no Ilê Axé Oxumarê (período de D. 
Cotinha, que morreu em 1944).
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um santo  muito  bonito.  E para os  outros que passaram o dia  no 
terreiro acompanhando o colega e a festa, ela ainda disse: ‘Isso aqui 
é o terreiro de Raquel, vocês vieram atacar meu Candomblé. Agora, 
voltem e digam ao seu coronel que vocês não me atacaram, mas, 
que comeram, beberam e dançaram’. Os policiais saíram e até o dia 
de  hoje.  Como  quem  diz:  eles  sumiram  e  nunca  mais  voltaram 
(ENTREVISTA, JAN.-, 2008) 

Outra história muito apreciada entre o povo-de-santo do Pontal  nos diz das 

cobras que viviam nos arredores da Boca do Carro e circulavam no terreiro de D. 

Raquel,  mostrando  o  significado  dessas  serpentes  e  o  lugar  que  ocupam  nas 

seqüências ritualizadas do culto, relacionando duas ordens: a do dizer interpretativo 

e a do fazer ritual.  Ainda que integrados a uma lei de articulação lógica comum, 

essas duas ordens, não possuem o mesmo sentido. 

Sandoiá  conta  que  o  terreiro  de  D.Raquel  era  grande  e  que  lá  havia  um 

cruzeiro,  considerado um local  sagrado,  portador  de  muitos  fundamentos,  assim 

também era o córrego da Boca do Carro. 

Dizem  que  quando  D.  Raquel  cantava  três  zuelas,  ao  som  dos 
atabaques,  as  cobras  saíam  do  córrego  e  iam  em  direção  ao 
barracão,  entrando  uma  ao  lado  da  outra.  Rodeavam  todo  o 
fundamento dentro do barracão e depois iam saindo, na direção do 
Cruzeiro. Lá ficavam por um tempo, para em seguida retornarem ao 
córrego. Todos comentam que existiam muitas cobras lá e que D. 
Raquel  se  comunicava  com  elas  (SANDOIÁ,  ENTREVISTA,  JAN. 
2008). 

As letras das zuelas abaxo me foram cantadas por Sandoiá e por Ruy Póvoas 

(ENTREVISTAS, JAN., 2008). A primeira zuela dizia: 

Olha a cobra kauã, meu senhor São Bento } bis 

Toda volta que ela dá, ela morde a gente } bis 

Seguida por,

Aê, kauã 

Oia cobra kauã

Aê kauã 

Na beira do rio azul

ouvi cantar uma sereia} bis

Cantava para louvar 

A mãe de Deus das Candeias } bis
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Aê, kauã

 Oia cobra kauã

 Aê, kauã. 

Finalizando com:

Lá na mata ouvi

Ouvi o bessém piar,

Meu tateto segura o laço

E prenda a cobra coral.

Na  época  da  construção  do  Hotel  Praia  do  Sol,  local  onde 
antigamente se situava o terreiro, dizem os moradores ter sido um 
problema.  A  obra  demorou  muito  tempo,  sendo  constantemente 
interrompida. Veio gente de Salvador para retirar os “fundamentos” 
enterrados nas áreas do antigo terreiro, principalmente no cruzeiro e 
no córrego, hoje canalizado, bem como para retirar as cobras. Foi um 
caso sério (SANDOIÁ, ENTREVISTA, JAN. 2008).

É possível perceber uma referência a elementos ou representações distintas, 

eventualmente complementares. A articulação entre essas serpentes e os lugares 

sagrados do terreiro, como o cruzeiro, o córrego e o assentamento no centro do 

barracão, remete às cosmologias do culto angola,  nesse caso, representado por 

Angorô ou Anvulá, aquele descrito anteriormente como o responsável pela energia 

da continuidade das águas, seus ciclos e força. O elemento água, para a vida, é de 

importância vital, uma vez que água corrente alimenta os cursos e fontes de água na 

terra, renovando-se continuamente. De sua ligação com a chuva emerge o nome 

Anvulá, na nação angola, uma vez que mvula é chuva. 

Acrescenta-se a isto o fato de que o terreiro era de Caviungo/Obaluaiê, o que 

na associação sincrética corresponde a São Bento, também tido como o “santo das 

cobras”, ao qual D. Raquel faz referência na zuela. No Catolicismo popular, existem 

orações a São Bento usadas para curar mordida de cobra. Tais entrelaçamentos nos 

apontam o quão intersecionadas estão as religiões do Candomblé e o Catolicismo, 

não cabendo percebê-lo unicamente pela idéia de identificação ou assimilação de 

elementos católicos aos africanos, no contexto das religiões afro-brasileiras, mesmo 

que como forma de sobrevivência;  nem tampouco perceber  as correspondências 

como  sinônimos  um  do  outro.  A correlação  analógica  entre  objetos  e  sistemas 

simbólicos  realizados  pelos  adeptos  do  Candomblé  definem  claramente  suas 

distinções,  correspondendo  a  interpretações  de  um  processo  de  relações  inter-
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étnicas. “Interpretações que se incorporam ao mesmo sistema à medida que lhe 

acrescentam novos códigos e novas práticas sociais derivadas destes, implicando 

novas relações” (SERRA, 1995, p. 198). Assim se estabelecem as correspondências 

entre as próprias divindades africanas: inquices, orixás e voduns, ao tempo em que 

se realiza concomitantemente, uma outra correspondência entre estes e os Santos 

Católicos. Essa dinâmica, provavelmente, contribui para explicar que, nos terreiros 

de Candomblé, as entidades africanas também sejam chamadas de “santo93”.

D. Raquel volta a Salvador, quando a perseguição aos Candomblés já se havia 

amenizado. Retorna no navio Comandante Capela,  tendo sido Afonso Carroceiro 

quem levou seus pertences, do terreiro para o Cais das Docas. D. Maria Mercês 

observou, na época, que ela não voltaria mais, visto a quantidade de vezes que seu 

Afonso  realizou  o  percurso  até  o  cais.  Segundo  D.  Mercês,  foram  dezesseis 

carroçadas  feitas  por  Afonso  Carroceiro  para  levar  todos  os  seus  pertences 

(PÓVOAS, ENTREVISTA, JAN., 2008). 

Ao morrer na Mata Escura, em Salvador, onde também tinha terreiro, D. Raquel 

não  deixa  sucessor.  Foi  sua  irmã-de-santo,  Joana  de  Ogum  que  determinou  a 

continuidade de sua casa junto a seus filhos-de-santo de Salvador, decidindo quem 

ocuparia o cargo. Em relação ao terreiro de Ilhéus, Pai Pedro Farias recebeu de 

Joana de Ogum a incumbência de retornar a Ilhéus e despachar “as coisas de D. 

Raquel”, isto é, realizar seu sirrum e dar continuidade à sua tradição religiosa, uma 

vez que ele era filho de Ilhéus. D. Raquel deixou histórias, além de ter feito filhos-de-

santo que se tornaram conhecidos, a exemplo de D. Josefa do Robalo, que abriu 

seu terreiro nas Matas do Macuco, num povoado denominado Robalo, a um dia de 

viagem a pé, partindo de Macuco (PAI PEDRO, ENTREVISTA, DEZ, 2000).

Em Sapucaeira, por volta de 1934, na Ponta da Pedra, número 82, funcionou o 

terreiro de seu Didi  Caldeiras, conhecido também por Nadijicabieci.  Sua roça de 

Santo se chamava Terreiro de Angola; seu orixá de cabeça era Ogum; seu juntó94 
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 Segundo o dicionário de cultos  afro-brasileiros.  Santo – Orixá.  //  Entidade.  – Espírito 
muito evoluído, muito próximo à Divindade (1988, p.226). 
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 Orixá auxiliar na proteção do orixá “dono da cabeça”. Segundo santo pessoal.
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era Oxum; tinha ainda um Mano95 a que chamava de Quitandeiro e o caboclo Ogum 

Turquia. D. Gagasa de Oxum, uma das cotas mais antigas de seu terreiro, ainda 

hoje viva, após a morte de Caldeira em 1984, deu continuidade à sua vida religiosa 

no Terreiro de Odé,  de Pedro Farias.  A roça de santo de seu Didi  Caldeiras foi 

vendida por seus filhos após sua morte. Parte de sua tradição religiosa, entretanto, 

viria a influenciar a geração posterior, através de sua afilhada de santo e nora D. 

Francelice,  a  finada  Neguinha,  casada  com  seu  filho  João  Caldeira  Filho 

(MARISÔNIA, ENTREVISTA, MAR., 2009). 

3.2.1 A continuidade das águas do angola

Em  1940,  teremos  a  emergência  de  um  novo  quadro  da  tradição  dos 

inquices/orixás em Ilhéus, marcado por novas lideranças religiosas. Não somente o 

lado sul, como também o centro e o lado norte de Ilhéus começam a apresentar 

referências como D. Roxa,  Pai  Pedro,  Joana da rodagem (angola),  Benzinha de 

Nanã (jeje) e D. Elisa (amuraxó). Mais tarde surgem Laurentino, Toinha, Carmosina 

e  tantos  outros  que  a  estes  sucederam96.  Dessa  geração,  abordaremos, 

especificamente, a genealogia de D. Percília e Pai Pedro, uma vez que D. Roxa já 

foi  citada  na  narrativa  sobre  a  ancestralidade  do  Tombenci.  Antes,  entretanto, 

convém construir uma visão das áreas que hoje fazem parte da cidade e que nas 

primeiras décadas do século XX pertenciam a oito proprietários, com exceção do 

centro  antigo,  ocupado  pelos  colonos.  Nesse  mesmo  período,  deu-se  início  a 

ocupação de São João da Barra do Pontal, hoje bairro do Pontal. O Mapa 397 tem 

por  base  o  atual  mapa  do  município,  e  pode  ajudar  a  uma espacialização  dos 

terreiros referidos.
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 Entidade das águas, ligada ao mar, marinheiro, também chamado Marujo, Martin.
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 Os dados apresentados foram extraídos do mapeamento realizado em 2008. 
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 José Nazal Soub levantou fotos antigas da cidade e publicou em seu livro Minha Ilhéus:  
fotografias do século XX e um pouco de nossa história (2005). Basicamente, usou como fonte 
de  pesquisa  as  entrevistas  realizadas  com  as  famílias  associadas  à  grande  cacauicultura 
tradicional.
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        Mapa 3: Os donos das terras que hoje compreendem a Cidade

             Fonte: SOUB, 2005, p.37

Iniciaremos  pela  nengua  de  inquice  Percília  Lúcia  Costa  do  Nascimento, 

conhecida por Malungo Monaco. A narrativa a seguir foi construída com base nas 

entrevistas  realizadas  com  seus  familiares  e  filhos  de  santo,  além  de  utilizar 

informações encontradas na bibliografia sobre o tema98. 
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 José Rezende Mendonça, em Pontal ontem e hoje (2009) fala sobre o Candomblé de D. 
Percília.  Ruy Póvoas  relata  parte  de  sua  trajetória  em Mãe Malungo  Monaco:  a  mãe  do 
Pontal. In: Da porteira para Fora: mundo de preto na terra de branco. Ilhéus: Editus, 2007, 
p. 45-50. 
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D. Percília veio da cidade do Salvador com seu marido Salvador Gomes do 

Nascimento,Tubangê,  e  suas  cinco  filhas,  Maria  Madalena,  Esmeralda,  Ivete 

Adalgisa, Elizabete Conceição e Cleuza do Nascimento, no ano de 1936. Em Ilhéus, 

a família cresce com o nascimento de sua sexta filha, Aidê e Almerinda, a quem 

perfilhou. Almerinda é quem hoje representa a terceira geração de seu terreiro. D. 

Percília fora feita em Salvador por Maria dos Reis,  de Oxumarê, cuja nação era 

angola.  Seu  Salvador,  Tubangê,  fora  confirmado  por  Bernardino,  no  Bate-Folha, 

como ogan de corte ou tatá pocó como dizem no angola. Era ele o peji-gã da casa, o 

responsável pelo corte no terreiro. Tubangê era primo de Emília de Xangô, que era 

avó-de-santo  de  Ajalá  Deré,  professor  Ruy  Póvoas  (AIDÉ,  ENTREVISTA,  NOV. 

2008).

D.  Percília  saiu  de  Salvador  em  um  período  de  grande  perseguição  aos 

candomblés.  As  cidades  distantes  de  Salvador  forneciam,  portanto,  uma  “certa” 

condição  de tranqüilidade,  com uma possível  uma projeção no  campo religioso, 

incluindo a afirmação do Candomblé angola num período em que, em Salvador e no 

Recôncavo,  era  muito  forte  a  hegemonia  nagô.  Esses  aspectos,  acrescidos  à 

promessa de uma vida melhor, devido à fama de Ilhéus como eldorado do cacau, 

viria a influenciar a vinda de inúmeros imigrantes para cá. D. Aidê, sua única filha 

biológica viva, contou que Malungo Monaco sempre dizia que Ogum a trouxera para 

Ilhéus. 

Tendo  Inkôssi  Mukumbi,  Ogum  no  angola,  a  função  primordial  de  abrir  os 

caminhos para a vida, faz sentido tal  afirmação. Durante os dois primeiros anos, 

fixou residência no Outeiro de São Sebastião, onde iniciou suas atividades como 

mãe-de-santo. Mas, foi no Pontal à rua Cassimiro Costa, 109, que fundou o Terreiro 

de  Luando,  hoje  em sua terceira  geração.  No Pontal,  também enfrentou  alguns 

preconceitos relacionados à sua condição feminina, ao fato de ser novata na região, 

de ter vindo de fora e ainda ser de Candomblé. Sua comunidade de santo era de 

nação angola e realizava muitas festividades. Faziam parte do calendário festivo do 

terreiro  as  festas  ocorridas  em  26  de  Janeiro  para  Ogum  Cariri;  19  de  março, 

período da Quaresma, onde tocavam para fechar a casa no dia de São José; 23 de 

abril (festa católica de São Jorge), para Oxóssi; 2 de julho, festa dos Caboclos Jinitiá 

e Kizunguirá; 16 de agosto (festa católica de São Roque), Omolu; 4 de dezembro 

(festa  católica  de  Santa  Bárbara),  Matamba  (Iansã  no  angola).  No  período  da 

segunda geração do Luando, viria a ser acrescentado ao calendário o toque de 8 de 
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dezembro  (festa  católica  da  Conceição)  para  Dandalunda,  Oxum,  e,  na  terceira 

geração, o dia 26 de julho (festa católica de Santana) festa de Zumbá, Nanã99. Esses 

acréscimos estão relacionados aos inquices das mametos responsáveis pela direção 

do terreiro nas gerações posteriores (AIDÉ, ENTREVISTA, JAN., 2009).

Malungo Monaco era cabeça de Ogum Cariri Gunhatá de Luando. Com Oxóssi 

Mutacalambo Burungunzo di  Anzambi  e  Zazi  Massimacê,  Xangô.  Seus caboclos 

eram Jinitiá e Kizunguirá. “[...] O primeiro, era um negro do sertão, e o segundo era 

um  índio.  Suas  entidades  crianças  eram  Erê  Mavani  e  Crispiniano”  (AIDÉ, 

ENTREVISTA, JAN., 2009).

Se num primeiro momento as festas públicas do terreiro causaram estranheza 

e  incomodo  aos  moradores  do  Pontal,  posteriormente,  promoveram  a  interação 

entre os mais diversos grupos sociais, uma vez, que a regularidade de seus eventos 

proporcionou  sua  inserção  no  calendário  da  comunidade  de  maneira  geral.  A 

associação sincrética que se produziu entre eventos sócio-históricos, religiosos e 

culturais pode ser percebida especialmente nas festividades do 2 de julho, data em 

que se comemora a independência da Bahia. 

No Pontal, Malungo Monaco introduziu o samba-de-roda, celebrando o dia do 

samba para os caboclos (PÓVOAS, 2007). A esse respeito, Jocélio Teles do Santos 

(1995)  desenvolve  uma  reflexão  quanto  ao  paralelismo  temporal  ocorrente  nas 

comemorações  do  dois  de  julho.  Segundo  o  autor,  a  construção  simbólica  do 

caboclo no Candomblé traduziria uma referência àqueles que moravam no Brasil 

antes da chegada dos portugueses e dos negros, ou seja, aos índios. Sua referência 

no 2 de Julho é factual e inscreve-se, pois, ao tempo recorrente da memória política 

do Estado, enquanto no Candomblé existe um parentesco simbólico entre ambos, 

uma vez que o sentido de continuidade entre os índios da Independência e o dono 

da terra, como é representado no espaço litúrgico, adquire uma dimensão política. 

Naquelas casas que fazem o culto ao caboclo não apenas ocorre a reverência aos 

caboclos em geral, mas, sobretudo, se faz festa em sua homenagem, celebrando os 

caboclos dos pais e mães-de-santo do terreiro. 

O respeito e o reconhecimento da comunidade em relação à Malungo Monaco 

se deram a partir de acontecimentos que construíram e marcaram sua trajetória no 
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 Dia de Nossa Senhora do Santana.
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Pontal.  Sandoiá, filha-de-santo do primeiro barco de Malungo Monaco em Ilhéus, 

nos relata que um dos primeiros trabalhos dessa sacerdotisa no Pontal foi com sua 

família, especificamente na geração antecedente. Segundo Sandoiá

 Minha avó Antônia era casada com Amorzinho Canoeiro; juntos eles 
tinham cinco filhos, entre eles minha tia Maura, casada com Jaime, 
homem muito  violento.  A vida  de  minha  tia  era  um inferno e  ela 
resolveu separar e voltar para casa de meus avós. Num determinado 
dia,  minha  tia  Maura  estava  passando  roupa,  quando  de  repente 
caiu, derrubando tudo, o ferro e a tábua, foi o maior barulho. Minha 
vó  assustada  saiu  correndo  pra  socorrer  minha  tia  que  estava 
estirada no chão. Ela parecia um bicho, ninguém conseguia segurá-
la,  não tinha um.  Diante disso,  meu avô,  sem saber  o que fazer, 
resolveu trancar ela num quarto. Não tinha médico e nem reza que 
desse jeito. Parou de comer e beber. Às vezes se alimentava, mas 
era quase nada. D. Percília havia acabado de chegar ao Pontal, e foi 
morar  na  Cassimiro  Costa,  chamada  Rua  do  Grauçá  pelos 
moradores antigos, quando o Pontal era um grande coqueiral. Minha 
avó  tinha  uma amiga  que  lhe  falou  de  D.  Percília,  mãe-de-santo 
recém chegada no Pontal. Meu avô foi procurar D. Percília e contou 
sobre minha tia e tudo o que eles tinham feito. D. Percília ouviu meu 
avô e depois jogou, ela costumava jogar em cima de um tamborete, 
olhando o jogo disse ao meu avô que minha tia estava com um Exu, 
e que este foi mandado por seu marido. Disse que ia cuidar de minha 
tia.  Meu  avô  perguntou  quanto  ia  custar  porque  eles  não  tinham 
dinheiro D. Percília respondeu que ele não se preocupasse. No dia 
seguinte, logo pela manhã ela estava na casa de meus avós, minha 
tia  Maura estava trancada num quarto.  D.  Percília  pediu  para  ver 
minha tia, minha avó disse que estava no quarto e que tinha medo de 
abrir a porta. D. Percília pediu para ela abrir e ela abriu a porta com 
muito cuidado. Minha tia estava deitada; D. Percília foi junto dela e 
pediu que se levantasse e ficasse na sua frente. Repetiu duas vezes. 
Minha tia se levantou e foi até ela.  Foi então que a entidade que 
perturbava minha tia se manifestou, dizendo que ia acabar com ela, 
ia ser doente pra sempre, até morrer.  Isso era pra ela aprender a 
respeitar o marido. Mãe Percília então disse: você não vai voltar para 
o lugar de onde você veio, por ser você muito inteligente e fazer tudo 
o que te mandam fazer, eu quero você para mim. Eu vou te assentar 
no  meu  terreiro,  para  você  trabalhar  pra  mim.  Se  eu  te  mandar 
buscar,  você vai  buscar  principalmente mutuzulê,  zimbe [dinheiro]. 
Minha tia ficou boa. Nunca mais teve nada, nem mesmo uma dor de 
cabeça.  Minha avó então vendeu a casa e deu o dinheiro a Mãe 
Percília por ela ter curado minha tia. Minha tia Maura passou a ter 
uma  consideração  especial  pela  mameto,  chamando  ela  de 
madrinha.  Sempre  que podia  dava  presentes,  gostava muito  dela 
além da eterna gratidão que tinha por ela, pelo que tinha feito. D. 
Percília  curou  ela  e  devolveu  a  vida  dela.  (ENTREVISTA,  NOV., 
2008).
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 O nome de Malungo Monaco e as histórias a ela relacionadas começaram a 

circular no Pontal. Outro episódio diz respeito a um “Feiticeiro” 100 de nome Sarapião, 

que  também  residia  nessa  época  no  bairro  do  Pontal.  Sarapião  começou  a  se 

incomodar com a popularidade da mãe-de-santo, resolvendo então mostrar a ela 

que ele podia mais do que ela, que tinha mais força. 

 Na casa de mãe Percília tinha um grande quintal e ela criava muita 
galinha.  Sarapião,  um  feiticeiro  que  morava  no  Pontal  preparou 
alguma coisa contra ela, mas de primeiro atingiu somente a criação 
de galinhas. Um dia ela estava em casa, quando disse ao marido, 
Salvador,  que estava pressentindo alguma coisa, que ia acontecer 
alguma coisa, e ia ser forte, chumbo-grosso mesmo, e prá cima dela. 
Ele ouviu as explicações dela e disse que então ela se preparasse. 
Em  uma  semana,  todas  as  galinhas  dela  morreram.  Ela  ficou 
cismada, pensava na morte das galinhas. Resolveu fazer um jogo, 
consultar os inquices. Ela sabia que tinha alguém fazendo alguma 
coisa contra ela,  só não sabia quem. No dia seguinte,  ela estava 
sentada na porta de casa, olhando assim a paisagem e reparou que 
vinha um caranguejo muito grande em sua direção. Olhando o bicho, 
ela viu que o caranguejo vinha pra morder ela. Então ela na mesma 
hora  pensou  em pegar  o  bicho.  Assim  ela  fez.  Pegou  o  bicho  e 
(re)preparou ele. Depois disse: ‘você vai de onde você veio você não 
me mordeu, mas eu quero que você morda quem mandou você aqui. 
Porque eu quero saber quem aqui no Pontal é a pessoa que está 
fazendo essas coisas contra mim’. No Pontal não morava tanta gente 
assim. Todo mundo se conhecia, pelo menos de nome. O caranguejo 
foi embora e pouco tempo mais tarde correu a notícia que Sarapião 
tinha morrido. Sarapião tinha mesmo morrido de que? Ninguém sabe 
direito, mas parece que foi mordida de bicho. Que bicho ninguém viu. 
O que se sabe é que ele queria matar Mãe Percília e foi ele quem 
morreu (SANDOIÄ, ENTREVISTA, NOV. 2008).

Mesmo já tendo seu terreiro alcançado o respeito da comunidade do Pontal, 

Malungo Monaco resolve comprar um sítio no Santo Antônio, povoado pertencente 

ao distrito de Coutos, transferindo seu terreiro para lá, permanecendo a casa do 

Pontal, seu antigo terreiro, apenas como sua residência. A Festa de inauguração do 

100

1

 No Pontal, a população designava de “Feiticeiro (a)” pessoas que não eram titulares de 
tereiros e se dedicavam à prática da magia negra. Tais pessoas tinham como base, para seus 
feitiços, o Livro de São Cipriano, que era encadernado com capa preta de aço. Assim como 
Sarapião  houve  no  Pontal  outras  pessoas  com  igual  fama  de  “feiticeiros:  D.  Santinha 
Cartomante, D. Higina da Quitanda e Jonas de Abílio (PÓVOAS, ENTREVISTA JAN. 2009).
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“novo”  terreiro,  no  Santo  Antônio,  foi  comentada durante  muito  tempo como um 

grande acontecimento, lembrado ainda hoje pelo povo-de-santo. 

Ruy Póvoas conta que “[...] quando Malungo Monaco festejou seu jubileu de 

ouro de iniciação, já estava rodeada por muitos netos, e o nome do terreiro estava 

firmado na Região do Cacau” (PÓVOAS, 2007, p.48). A árvore genealógica abaixo, 

representando as gerações precedentes a D. Percília e seu Salvador, foi descrita 

primeiro por sua filha biológica D. Aidé, e mais tarde aperfeiçoada por seu sobrinho 

Magno Raimundo, filho de sua irmã Madalena. Segundo Raimundo, nas raízes de 

Malungo Monaco, todos os filhos são feitos ou confirmados dentro da própria família 

biológica,  reafirmando  uma  tradição  a  que  ele  denominou  de  “caseira”.  Ele 

exemplifica esta situação ao falar sobre a iniciação de sua mãe: 

Como minha avó Malungo Monaco não podia fazer sua própria filha, 
sua  cunhada,  Nanganza,  irmã  de  meu  avô  Salvador,  a  recolheu. 
Sendo ela da nação congo, minha mãe, D. Madalena, foi também 
iniciada no congo” (ENTREVISTA, MAR.  2009). 

A origem do Luando, segundo Raimundo, estaria relacionada a três nações, 

considerando os aspectos sócio-históricos e religiosos da família consanguínea, na 

formação de um elo com a ancestralidade africana. 

Temos então a nação jeje por parte de meu avô, que embora tenha 
sido confirmado no Bate-Folha, sua família biológica era jeje. Logo, 
ele tinha por “herança natural” a tradição dos jejes também. Minha 
avó era do angola e a irmã de meu avô era da nação congo, como 
minha mãe, que mais tarde ia dar continuidade a essa nação dentro 
de minha família. Temos então jeje, angola e congo nas raízes de 
nossa tradição religiosa (ENTREVISTA, MAR. 2009).

A filha mais velha de Malungo Monaco, Maria Madalena, muda-se para o Rio 

de Janeiro na década de 70, período que, em visita à filha, Malungo Monaco resolve 

expandir o terreiro de Luando, fundando aí uma casa com o mesmo nome, em junho 

do ano de 1970. Malungo Monaco sempre participou, ativamente, das festividades 

das  duas  casas,  viajando  muitas  vezes  iniciando,  também,  no  Rio  de  Janeiro, 

inúmeros filhos-de-santo. 

Em 1974, Quirianquê, como era chamada Maria Madalena, após a morte de 

sua mãe Malungo Monaco, assume a direção do terreiro no Rio, permanecendo à 

frente da casa até sua morte, em 2001. O peji-gã no período de Quirianquê era seu 

marido  Wilson  Bonifácio,  Sailá.  Seu  orixá  de  cabeça  era  Iansã  e  seu  juntó  era 
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Ogum. No período em que esteve à frente do Luando, Quirianquê recolheu trinta e 

três  barcos,  junto  com  sua  mãe  pequena  Cleuza,  dijina  Corilunda,  que  era  de 

Catendê com Tempo. Em 1996, com a morte de Sailá, seu filho Magno Raimundo, 

dijina Taleluá,  assume o cargo.  Com o falecimento de Quirianquê em 2001,  sua 

sobrinha Marta, dijina Lindocaiá, assume a direção da casa, permanecendo no cargo 

até  os  dias  atuais,  junto  com  Taleluá,  filho  biológico  de  Quirianquê,  dando 

continuidade à tradição congo dentro do Luando, uma vez que Lindocaiá fora feita 

por Quirianquê mãe-de-santo desta nação. Lindocaiá é de Oxum com Oxosse. As 

festas, no terreiro, acontecem nos dias 23 de abril (festa católica de São Jorge), 27 

de setembro (festa católica de São Cosme e Damião)  e  no segundo sábado de 

dezembro, festa de Oxum. Embora no Rio de Janeiro Ogum seja associado a São 

Jorge, no Luando, como na Bahia, ele é associado à Oxosse. 

O terreiro no Rio se encontra localizado a Rua Vereador Carlos de Carvalho, 

número 990, bairro Vila Emil, no município de Mesquita, Estado do Rio de Janeiro.

Na época de D. Percília,  havia no Pontal  cerca de nove terreiros.  O de D. 

Joana da Rodagem, de nação angola, e o de D. Benzinha, de nação jeje, ambas 

com  terreiro  na  Rodagem,  hoje  Bairro  da  Barreira,  por  serem  elas  raspadas  e 

catuladas101, diferenciavam-se assim das casas de Seu Sarapião, um “Feiticeiro”, D. 

Eliza, D. Albertina, D. Santinha, D. Cecília, D. Ernestina e D. Jaci, zeladores que 

possuíam suas entidades religiosas “de berço”102.

Esses terreiros se encontravam assim localizados: o terreiro de caboclo de D. 

Eliza se situava na Barreira; Seu Sarapião, considerado “Feiticeiro” e rezador, não 

tinha casa aberta, residia na antiga Rua do Avião; o de D. Albertina, na Castro Alves; 

o de D. Santinha,  cujo terreiro era de Caboclo,  também se localizava na Castro 

Alves; a casa de D. Cecília, Xangô de Ouro, ficava na orla marítima ao lado de onde 

hoje se situa o Hotel Opaba; D. Ernestina se situava na Proa e, finalmente, D. Jaci, 

no Mata Calado atual Barão do Rio Branco. O terreiro de D. Jaci era de Umbanda e 

101

1

 Marcadas com navalha, como as marcas tribais tradicionais na África.

102

1

 Maneira pela qual o povo-de-santo se refere ao falar sobre aqueles pais e mães-de-santo 
que não foram feitos da maneira “tradicional”, que não passaram pelo processo de iniciação. 
Vale ressaltar que nos Candomblés de Caboclo, também conhecido por nação de amuraxó, 
não  é costume iniciar os adeptos na mesma complexidade do Candomblé nagô ou de angola.



152

a principal entidade aí cultuada era Iansã. Santa Barbára era o nome de seu terreiro; 

tocava no dia 04 de dezembro para Iansã, participava no dia 2 de fevereiro da festa 

de Iemanjá, na Praia da Maramata, e no dia primeiro de setembro fazia a festa de 

Mano (ENTREVISTAS: SANDOIÁ, DEZ. 2008; PÓVOAS, NOV. 2008).

Com a morte de seu Salvador, Tubangê, o peji-gã da casa, Malungo Monaco 

resolve adquirir um novo terreno no Pontal para construir um terreiro, passando a 

dividir as atividades do Luando entre a roça no Santo Antônio e o terreiro no Pontal. 

Na roça, fazia as festas maiores; no Pontal, atendia aos filhos-de-santo, realizava 

consultas, obrigações internas e as festas menores. O samba de Caboclo era feito 

no Pontal. A localização do terreiro no Santo Antônio exigia um deslocamento maior, 

por  parte  dos  filhos-de-santo  da  casa,  bem  como  daqueles  que  buscavam  se 

consultar com Malungo Monaco. A manutenção das atividades do Luando foi  um 

fator que a incentivou o retorno do terreiro ao Pontal, localizado à Rua Cassimiro 

Costa, número 148, aí permanecendo até os dias de hoje. O esquema de situação 

apresentado  (APÊNDICE  E)  corresponde  à  organização  espacial  do  terreiro 

atualmente (ENTREVISTAS: D. ALMERINDA, MAI. 2009; RAIMUNDO, MAI. 2009).

Quando Mãe Percília morreu no ano de 1974, aos 75 anos, após um enfarto do 

miocárdio, sua filha Conceição, dijina Ancialu, assumiu o seu lugar, continuando seu 

legado à frente do terreiro. É o período em que Esmeralda, dijina Lumbando Assi, 

irmã biológica de Conceição e Sandoiá resolvem abrir suas próprias casas. A casa 

de Esmeralda, primeiro situou-se à Rua 13 de maio no Pontal, mudando-se mais 

tarde  para  o  bairro  do  Nelson Costa,  ambos situados na zona sul  de  Ilhéus.  O 

terreiro  foi  chamado  de  Terreiro  de  Odé.  Atualmente,  com  o  falecimento  de  D. 

Esmeralda,  encontra-se  fechado  no  aguardo  da  sucessão.  Segundo  Aidê,  sua 

herdeira está em São Paulo, sendo esperada para assumir a continuidade da casa 

(ENTREVISTA, D. AIDÊ, NOV. 2008). 

Sandoiá fundou o terreiro Guaniá de Oiá, situado à Rua Marambaia, no bairro 

do Pontal, em pleno funcionamento até hoje.

Ancialu ficou à frente do terreiro durante 11 anos, mantendo as tradições de 

sua mãe biológica  Malungo Monaco e as atividades litúrgicas  na  roça do Santo 

Antônio e no Pontal.  Após sua morte,  a roça do Santo Antônio foi  desativada. A 

continuidade  do  legado  de  Malungo  Monaco,  primeira  geração  do  terreiro  de 

Luando, viria a se dar através de sua filha adotiva D. Almerinda, dijina Nankansi, à 
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frente do terreiro desde o ano de 1986. Em sua gestão, iniciou adeptos que hoje são 

pais e mães-de-santo da família do Luando. (ENTREVISTA RAIMUNDO, MAI. 2009).
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Figura 3: Árvore Genealógica da família biológica de D. Percília – Malungo Monaco

Diferentemente da situação de D. Raquel ou mesmo de Malungo Monaco, o 

babalorixá  Pedro  Farias  era  filho  de  Ilhéus,  nascido  no  dia  de  São  Pedro.  Sua 

trajetória religiosa se inicia em Ilhéus, mas sua iniciação se dá em Salvador, pois 

ainda menino mudou-se para aí com sua família. Em seu retorno à cidade natal, 

firmou-se como pai-de-santo, Pai  Pedro,  como era conhecido,  iniciou um grande 

número de adeptos que viriam a ser pais e mães-de-santo em Ilhéus e em outros 
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municípios,  passando  a  ser  reconhecido  e  admirado  não  somente  em  sua 

comunidade, o Basílio, como também na sociedade mais ampla. 

 Em entrevista com a equipe do Kàwé103, Pai Pedro abordou com detalhes sua 

trajetória religiosa, que teria iniciado quando ainda menino, entre os cinco e seis 

anos de idade, época em que começou a incorporar um espírito. Sua família era 

bastante  preconceituosa  em  relação  ao  Candomblé,  experimentando  muita 

vergonha  da  situação  do  filho.  Uma senhora  conhecida  de  seus  pais,  tentando 

explicá-los sobre o que estava ocorrendo com Pedro, diz a eles que o menino tinha 

um espírito  e  que isso “[...]  era uma coisa de descendência,  estava no sangue” 

(REVISTA KÀWÉ, 2000, p. 24). Como não conseguia resolver o “problema” através 

dos meios convencionais, Anthilóphio Souza, pai de Pai Pedro, resolveu mudar-se 

para Salvador, julgando ser o problema de seu filho alguma coisa ligada à cidade de 

Ilhéus. Entretanto, mudou-se inadvertidamente para a frente de um terreiro. Cinco 

dias depois  de instalados na nova residência,  houve uma festa neste terreiro  e, 

quando  os  atabaques  começaram  a  tocar,  Pai  Pedro  pulou  pela  janela  afora, 

entrando bolando porta adentro do barracão e lá estirando-se ao chão.  Seu pai, 

imediatamente,  chamou a polícia;  o delegado foi  ao terreiro buscá-lo;  a mãe-de-

santo, que até aquele momento não o conhecia, disse-lhe que o menino estava ali, 

que  podiam  levá-lo.  Contudo,  não  houve  quem  conseguisse  retirá-lo;  o  menino 

parecia petrificado ao chão. Joana de Ogum, mameto de inquice do terreiro, disse 

ao pai que o menino estava lá sem ter sido chamado, reafirmando que podiam levá-

lo. Muito irritado, seu Anthilóphio resolve deixar o filho ali mesmo, dizendo ser essa a 

escolha dele, interpretando que Pai Pedro estava possuído pelo demônio. (REVISTA 

KÀWÉ, 2000).

Pai Pedro descreve o pai como um homem rude, que havia alimentado muitos 

preconceitos em relação ao Candomblé, nunca aceitando a opção religiosa do filho. 

Pedro permaneceu morando com sua mãe-de-santo, Joana de Ogum, durante dez 

anos, estudando e convivendo com todos como se fosse sua família, de origem. Em 

relação a esta, o convívio foi retomado após a morte de seu pai. Enquanto este foi 

vivo, nunca permitiu ao menos uma visita de Pedro à mãe (REVISTA KÀWÉ, 2000).

103

1

 Publicada na Revista Kàwé, Ilhéus: Editus, 2000. p. 20-30.
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Sua iniciação foi feita, então, por Joana de Ogum, de nação angola. Pai Pedro, 

dijina Tauamin, sempre afirmou ser da nação angola, porém dizia vivenciar também 

valores da nação ijexá, visto que tinha Oxum e que ela é ijexá. Afirmou que tudo em 

sua vida sempre foi uma mistura, dizia ele. Quando foi recolhido pela mãe-de-santo 

para realizar suas obrigações, o pai-pequeno que dele cuidou, André, Janganborum, 

era de queto. Com ele, Pedro teria aprendido os fundamentos do queto. Quando 

retornou a Ilhéus, foi para o terreiro de D. Raquel despachar as coisas da finada, e 

como ele  bem disse  “[...]  absorvi  a  casa  dela  e  não  voltei  mais  para  Salvador” 

(REVISTA KÀWÉ, 2000, p.25).

 Segundo informações de Aracy,  sua filha biológica,  Pai  Pedro teria tocado 

poucas vezes no terreiro de D. Raquel, mudando-se para o Casco da Cuia, onde 

realizava “sessões de mesa”104,  uma vez que os vizinhos reclamavam muito dos 

atabaques. Seu primeiro terreiro se chamou Rei do Congo. Mais tarde, comprou um 

terreno  muito  grande  no  bairro  do  Basílio,  que  pertencia  ao  Coronel  Basílio  de 

Oliveira105, fundando o  Terreiro de Odé  (ver a planta do terreiro no ANEXO E). O 

calendário  litúrgico do  terreiro  compreendia  toques em fevereiro  para  Oxum; em 

abril, para Oxóssi; em julho, festa de caboclo homenageando o caboclo Iguaçu; no 

mês de agosto, para Obaluaiê; em outubro, festa de Crispim, entidade criança; no 

mês de dezembro, tocava-se para as Yabás. Seu orixá de cabeça era Oxóssi e seu 

juntó, era Oxum.

Oxóssi  é  um  gentleman.  É o relações públicas  do Candomblé.  O 
pessoal diz, aqui, na minha casa que eu, com essa idade, quando 
Oxóssi  me pega aqui  para dançar,  nesse barracão,  me torno um 
rapaz de 18 anos,  na dança,  na fala.  Oxóssi  faz a platéia vibrar, 
irradia juventude, é feliz, cavalheiro (REVISTA KÀWÉ, 2000, p. 28).

104

1

 O Espiritismo de Allan Kardec, ou Espiritismo kardecista, é também denominado “de 
mesa”, uma alusão ao fato de que em suas sessões, os espíritas se utilizam de uma mesa ao 
redor da qual se sentam os médiuns para realizar seus trabalhos. Todavia, deve-se considerar 
que,  alguns  grupos  umbandistas  assimilaram  elementos  do  Espiritismo,  dando  origem  à 
chamada Umbanda de mesa e a Umbanda de salão, onde os pontos dos orixás, atabaques e 
jogos de búzios foram substituídos por sessões de passes e consultas aos espíritos através de 
médiuns.

105

1

 Personagem importante nas guerras do cacau, correspondendo ao coronel julgado no final 
de Terras do Sem Fim. Liderou uma das facções na luta pelo Sequeiro do Espinho.
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Pai Pedro considerava importante a instrução, a informação. Defendia a ideia 

de que todo pai ou mãe-de-santo deveria ter um emprego e não fazer do Candomblé 

sua única fonte de renda; além disso, deveria envolver-se com a comunidade do 

entorno do terreiro, que também é a sua comunidade, aí atuando. 

Foi chefe de gabinete da Prefeitura de Ilhéus no mandato de treze prefeitos, o 

que  teria  facilitado  a  permanência  de  seu  terreiro,  além de  lhe  abrir  as  portas, 

mesmo  de  sacerdotes  Católicos.  Pai  Pedro  efetuou  um  trabalho  assistencial 

relevante no Basílio. Como dizem no Candomblé, “[...] ele sabia onde dormiam as 

cobras”, a quem procurar e como atuar em áreas distintas como saúde, educação, 

justiça,  etc.  O terreiro  se  manteve  até  o  dia  em que ele  morreu,  no  dia  13  de 

fevereiro de 2003 (PÓVOAS, ENTREVISTA, MAR. 2008).

Tauamin,  como  era  chamado  no  terreiro,  dizia:  “É  preciso  acompanhar  as 

mudanças, se não tudo termina caduco e fossilizado” (REVISTA KÀWÉ, 2000, p. 30). 

Estabelece uma comparação do Candomblé no tempo de sua iniciação com os dias 

atuais,  apontando  transformações  que  ocorreram  desde  a  roupa  do  Inquice, 

passando pelo piso do barracão, até a feitura dos alimentos. Para ele, as mudanças 

advindas  dos  avanços  da  tecnologia,  do  progresso,  além  de  facilitarem  a  vida, 

economizam energia dos que labutam no Candomblé. Não via problema no uso das 

tecnologias  eletrônicas  (gravar,  filmar,  fotografar)  nas  cerimônias  públicas.  Não 

permitia  o  registro  daquilo  que  fazia  parte  do  fundamento.  Defendia  o  caráter 

documental  do  registro  ao  exemplificar  determinada  situação.  “Se  alguém  falar 

‘Fulano nunca foi  feito’ e a pessoa provar:  ‘Fui  sim, está aqui  a prova de minha 

feitura,  do dia  em que meu orixá deu o nome’ [...]  É um documento”  (REVISTA 

KÀWÉ, 2000, p.31). Possuía um arquivo fotográfico de todas as suas festas, além 

do registro videográfico.

Sua morte acarretou a desestruturação do terreiro, visto que não houve um 

reconhecimento de sua filha biológica por parte dos membros do terreiro. Parte da 

memória de sua casa se perdeu; os filhos-de-santo não quiseram aceitar que sua 

filha  biológica  Aracy,  Ominilê,  assumisse  a  liderança.  Os  motivos  variavam:  uns 

alegavam não ser ela feita; outros, que essa não era a vontade de Pai Pedro; outros 

ainda, que ela não participava da comunidade. Este período foi marcado por intrigas, 
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discórdias e divisões. De fato, a própria Aracy admite que não vivia no terreiro, pois 

foi criada por sua madrinha de batismo Hermelina Barbosa da Silva, indo ao terreiro 

apenas para as festas. Ao iniciar seu curso de secretariado se afasta, ainda mais, do 

terreiro. Em 1974, mudou-se para o Rio de Janeiro, retornando em 1988 para Ilhéus 

e residindo no Alto de São Sebastião com sua família (ARACY, ENTREVISTA, MAR. 

2009).

Ao perceber que os conflitos com os filhos-de-santo do terreiro não cessariam, 

Aracy resolve mudar o terreiro para a cidade de Una, no sítio Sete de Ouro, em 

Ribeirão das Varas, onde reside com seu marido. Na festa de inauguração, estavam 

presentes líderes religiosos de Salvador e Ilhéus. 

As imagens, os atabaques, os assentamentos foram todos retirados do Terreiro 

de  Odé  e  reintroduzidos  no  novo  terreiro.  O  terreiro,  em  sua  terceira  geração, 

considerando o período de D. Raquel, foi rebatizado como Ilê Axé D’Óxum Odé Arô, 

tendo como principal  entidade Oxum Apará,  e  como juntó Oxóssi  e  Omolu.  Sua 

Cabocla é Juciara, e seu erê, Coxinha. No dia dois de fevereiro, toca para Oxum; no 

dia 23 de abril, faz a festa de Oxóssi; e no dois de julho, a festa dos caboclos. 

A área onde está localizado o antigo terreiro de Odé foi tombada pela Prefeitura 

Municipal de Ilhéus, mas Aracy retirou os móveis e as louças, para evitar que fossem 

roubadas ou mesmo sucateadas. 

Se a Prefeitura de fato transformar aquela propriedade em um 
museu, como havia sido pensado pelos governantes da época, 
eu  devolvo  todos  os  objetos,  peças  e  móveis  para  que  se 
possa recompor o terreiro e a casa em que meu pai morou. 
Enquanto nada é decidido, foi feito um contrato de comodato 
com Maria  Pintada106,  uma das primeiras  filhas  de  santo  de 
meu pai e sua filha Telma. (ENTREVISTA, MAR. 2009).

Quanto  aos comentários  acerca  de  sua condição de filha-de-santo  ou  não, 

Aracy explica:

106

1

 Maria  Pintada  faleceu  no  ano  de  2008.  Quem hoje  toma  conta  da  área  é  sua  filha 
biológicaThelma.
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 Fui feita muito pequena, e meu pai nessa época fazia questão 
de  minha  presença,  não  abria  uma  festa  sem  mim,  meu 
assentamento foi junto com o de meu pai. Mas, em Salvador, 
fiz  minhas  obrigações  no  queto.  Minha  mãe-de-santo  se 
chamava Maria, Oiamin, mas, eu carrego o angola de meu pai 
e por isso meu terreiro é angola (ENTREVISTA MAR., 2009).

A árvore  abaixo  mostra  as  gerações  responsáveis  pela  continuidade  do 

terreiro  e  sua  atual  dirigente.  Observe-se  que  este  é  o  primeiro  terreiro  cujo 

processo de sucessão (da primeira geração para a segunda) se deu ancorado na 

linhagem da família de santo. Entretanto, na sucessão seguinte, a linhagem da 

família biológica passa a determinar a liderança do grupo.
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Figura 4: Árvore Genealógica da família de Santo e da família biológica de Pai Pedro- Tauamin

3.2.2   E as águas do angola....

A década  de  70  destacaria  novas  lideranças,  dando  um  novo  matiz  ao 

campo afro-religioso de Ilhéus, o que decorreu inclusive do processo de sucessão 

em algumas casas.  Teremos nesse período em torno de  24  novas lideranças 

religiosas. Dentre essas, destacaremos Sandoiá, Mãe Neguinha e Mãezinha, uma 

vez que Mãe Ilza (Terreiro Tombenci), D. Almerinda (Terrreiro de Luando) e Aracy 

(Terreiro de Odé) foram tratadas nos itens anteriores. 

3.2.2.1 Sandoiá e o Terreiro Guaniá de Oiá

D. Laura, Sandoiá, foi a segunda dos quatro filhos do casal Manoel e Ester 

Maria Santana. Católico tradicionalista, seu Manoel era natural de Juazeiro e devoto 

de  Padre  Cícero.  D.  Ester  também  era  católica  e  incorporava  um  caboclo,  o 

Boiadeiro  e  um Martin,  que  hoje  passam107 por  D.  Laura.  Além  disso,  D.  Ester 

gostava  muito  das  festas  dos  terreiros  e  mantinha  boas  relações  com  algumas 

mães-de-santo do Pontal,  como foi  o caso de D. Raquel  e,  posteriormente, Mãe 

Percília, que mais tarde viria a iniciar no Candomblé sua filha D. Laura. 
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 Quer dizer que essas entidades permaneceram, incorporadas nas gerações precedentes 
através de laços de consangüinidade. Nesse caso é Sandoiá que garantirá essa continuidade.
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Sandoiá conheceu o Candomblé aos quinze anos, quando se casou com Jair, 

ogã  de  Jinitiá,  caboclo  de  Malungo  Monaco.  Logo  no  início  de  seu  casamento, 

engravidou de sua filha Jaciara.  Ao nono mês de gravidez,  houve uma festa no 

terreiro de Mãe Percília, que se localizava na roça do Santo Antonio. Como ogã da 

casa, Jair tinha funções nos períodos das festas e obrigações, convida D. Laura 

para ir a festa com ele e ela aceita. Essa sua primeira ida a um terreiro termina 

coincidindo  com  o  nascimento  de  sua  filha.  Como  a  roça  era  distante,  todos 

pernoitaram lá mesmo (SANDOIÁ, ENTREVISTA, NOV. 2008).

No dia seguinte, eu comecei a sentir as dores, a bolsa estourou 
e entrei em trabalho de parto. Minha filha nasceu na roça de 
santo. Fiquei lá durante o primeiro mês do resguardo, fui muito 
bem tratada por  todos do terreiro e,  principalmente por Mãe 
Percília. Passado um mês retornei para minha casa no Pontal 
(ENTREVISTA, NOV. 2008)

D. Laura, Sandoiá rememora sua iniciação a partir da data em que Mãe Percília 

iria  recolher  seu  primeiro  barco.  Em  conseqüência  disso,  ficaria  um  tempo 

prolongado na roça do Santo Antônio, acompanhando o recolhimento de suas novas 

filhas-de-santo. D. Laura conta que não sabia nem mesmo o que vinha a ser um 

barco de santo. Quando recebeu o convite de Mãe Percília para ir à roça do Santo 

Antônio, 

Não pensei duas vezes, juntei minhas coisas e de Jaciara e me 
piquei  pra  roça  com  ela.   Jair,  quando  chegou  em  casa,  e 
soube que eu tinha ido pra roça com Mãe Percília foi atrás de 
mim.  Por  volta  das  6h  da  noite  ele  chegou  e  foi  logo  me 
procurar. Quando me encontrou disse: mas Laura porque veio 
pra cá? E eu respondi que Mãe Percília tinha ido lá em casa e 
me chamou e que eu fiquei com vontade de ir com ela, eu só 
tinha  boas  recordações  do  tempo  que  lá  passei  no  meu 
resguardo quando minha filha nasceu.Quando a noite chegou, 
começaram os  trabalhos no barracão, os atabaques tocavam e 
Mãe Percília tirava umas zuelas. Eu estava em pé na porta do 
barracão, quando vi Honda de Alundo bolando no chão. Jair me 
chamou e disse para eu não ficar ali, porque aquelas  zuelas 
eram para chamar aqueles que tinham santo, para bolar. Eu, 
então, perguntei pra ele: “E eu tenho santo? Não sei te dizer 
mais nada”.  Jair pediu a Mãe Percília que me suspendesse, 
pois a  gente não tinha dinheiro  naquele momento para uma 
obrigação  de  feitura  de  santo.  Muito  feliz,  mãe  Percília 
respondeu que o prazer era todo dela, e disse: “Essa menina 
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teve filho aqui,  em minha roça de santo, eu vou raspar, vou 
fazer o santo dela” O  meu barco era formado por três filhas de 
Iansã,  Matamba  e  uma  de  Tempo.  A dofona  do  barco  era 
Vandinha,  Kitembu,  a  dofonitinha  foi  Honda  de  Alundo,  a 
gamafonitinha  (a  terceira)  foi  Sandoiá  e  a  gamotinha  era 
Makassi.  Das  quatro  filhas  de  santo,  apenas  eu  sou  viva. 
(ENTREVISTA, NOV. 2008)

Vandinha,  a  dofona  do  barco,  morreu  antes  de  completar  dois  anos  de 

obrigação.  Ela  e  Sandoiá  eram  muito  amigas.  Sua  morte  se  transformou  em 

exemplo, chamando a atenção de todos no terreiro, pois reportava-se diretamente à 

quebra  de  resguardo  pós a  iniciação.  Conforme relatado por  Sandoiá,  antes  de 

completar um ano de feitura, Kitembu engravidou. Ao saber de sua gravidez, Mãe 

Percília foi ao jogo pedir “ago de benan” a Tempo de Ambura, inquice de Kitembu, 

mas  o  santo  não  respondeu.  Mãe  Percília  insistiu,  contudo,  Tempo de  Ambura, 

permaneceu em silêncio. Aos três meses de gravidez Kitembu morreu. 

Quando  D.  Laura  fez  seu  santo,  estava  com  dezessete  anos.  A tradição 

seguida no terreiro, naquela época, indicava permanecer três meses no roncó108 e, 

após a saída, as iaôs permaneciam mais três meses com o kelê109, além de um ano 

de resguardo, o que incluía a restrição de diversos procedimentos, alimentares e 

sexuais, entre outros. 

D. Laura foi recolhida e sua filha Jaciara permaneceu com ela no runcó, para 

que pudesse ser amamentada e cuidada, visto que era um bebê de apenas dois 

meses.  Na  saída  desse  primeiro  barco,  D.  Conceição,  filha  biológica  de  Mãe 

Percília, entrou para a camarinha.
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 Camarinha, quarto sagrado, espécie de claustro onde os iniciados ficam recolhidos, por 
determinado tempo, para aprendizado do segredo (alguns) e dos rituais  do culto a que se 
submetem, próprios das cerimônias de iniciação.
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 Colar  de  vários  fios,  feito  com missangas,  unidos  por  contas  mais  graúdas,  também 
chamadas firmas, que serve como identificação do inquice. Todos os iniciados usam justo ao 
pescoço, durante a iniciação e até três meses depois. Tal uso significa a sujeição incondicional 
do iniciado ao inquice/orixá/vodum concomitantemente a uma obediência absoluta ao pai ou 
mãe-de-santo. Após o tempo de uso determinado é quebrado, sendo a liberdade restituída, mas 
ainda devendo obediência e respeito ao tateto (pai) ou mameto (mãe) da casa.
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Depois disso voltei  para casa e cumpri  com meu resguardo. 
Tive uma vida difícil,  de muitas dificuldades financeiras, pois 
Jair  era um pescador muito simples e,  além disso, a família 
havia aumentado e eu tinha que cuidar de nossos filhos, que já 
eram  três:  Jaciara,  Jailson  e  Jurandir  (ENTREVISTA,  NOV. 
2008)

A mãe de Sandoiá se muda para São Paulo com seu pai de criação, Alfredo, 

no ano de 1973, chamando mais tarde Sandoiá para acompanhá-la. Nesse período, 

a  vida  de  Sandoiá  ficava  cada  vez  mais  complicada,  pois  ela  e  o  marido  se 

desentendiam  constantemente.  Isto  contribuiu  para  sua  decisão  em  aceitar  o 

convite de sua mãe, mudando-se com os filhos para a cidade de Santo André. Lá, 

moravam em uma casa que ficava ao fundo da casa de seu Elias e D. Dinha. Em 

Santo André, emprega-se como doméstica na casa de D. Nilda, localizada próximo 

a fábrica de pneus da Firestone. 

No carnaval de 1974, Sandoiá estava em casa, pois só teria que ir ao trabalho 

na quarta-feira de cinzas. Após o almoço, contou que foi deitar-se, para descansar 

um pouco.  Acabou adormecendo e sonhando com a plantação de milho de seu 

Elias, que ficava em um quintal bem grande situado em frente à entrada da casa. 

Em seu sonho, visualizou um animal bem grande comendo o milho e fazendo muito 

barulho  ao  mastigá-lo.  Quando  acordou,  chamou sua  mãe dizendo que  alguém 

havia deixado o portão aberto, pois havia um bicho comendo todo milho, e que, 

quando Elias acordasse pela manhã, não haveria mais nada. Rapidamente, as duas 

se encaminharam até a frente da casa e,  para sua surpresa,  o  milharal  estava 

intacto, e as espigas grandes e viçosas. Estava tudo em ordem e Sandoiá voltou 

para  casa intrigada.  Sua mãe,  então,  interpretou  seu sonho como um aviso  do 

Oxósse de Mãe Percília (ENTREVISTA, NOV. 2008)

 Na  quarta-feira  de  cinzas,  Sandoiá  foi  ao  trabalho.  Sua  patroa  estava 

passando o carnaval no Rio de Janeiro e só chegaria à noite. Iniciou a limpeza da 

casa  pela  parte  de  cima,  abrindo  todas  as  janelas  e  limpando  os  quartos.  Ao 

terminar a faxina no segundo piso, fez uma pausa e desceu para comer alguma 

coisa, reiniciando o trabalho pela limpeza da escada, limpando-a de cima para baixo. 

Ao chegar ao último degrau, olhou para cima e viu a imagem de Mãe Percília no 
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topo da escada, toda vestida de branco, com uma saia bem rodada, olhando para 

ela. 

Quando  vi  aquilo,  quase  caí,  tomei  um  grande  susto  e  sai 
correndo chamando por D. Irani, vizinha que morava ao lado da 
casa, e pedi a ela que me ajudasse a fechar as janelas e as 
portas,  pois precisava ir  embora. Nem terminei  meu serviço, 
não fiz a janta e a parte de baixo da casa ficou bagunçada. 
Mas eu tinha que ir para casa (ENTREVISTA SANDOIÁ, NOV. 
2008).

Em casa, refletia sobre seu sonho e a imagem de Mãe Percília no topo da 

escada, pressentindo uma ligação entre esses acontecimentos, sem compreendê-

los  bem.  Em  meio  à  perplexidade  dos  últimos  acontecimentos,  conta  à  mãe  o 

ocorrido. Não conseguia explicar a ninguém o que estava sentindo, a não ser que 

fora acometida por profunda tristeza. 

Avisou a sua patroa que não estava bem, retornando ao trabalho três dias 

depois. Quando retornou ao trabalho, contou à patroa o que havia se dado. “D. Nilza 

era muito medrosa e ficou apavorada com a história que lhe contei” (ENTREVISTA 

SANDOIÁ,  NOV.  2008).  Passado  três  dias,  chegou  uma  carta  comunicando  o 

falecimento  de  Mãe  Percilia.  D.  Laura  relacionou  as  últimas  experiências, 

concluindo: 

Ela foi se apresentar para mim em São Paulo. Quer dizer, se 
apresentar para a filha de seu primeiro barco, né? Uma das 
primeiras  que  ela  raspou.  Quando  eu  contei  isso  aqui  no 
Pontal,  ninguém  acreditou  e  eu  disse:  com  certeza.  O 
Candomblé  tem  muita  coisa,  muita  coisa  mesmo 
(ENTREVISTA, NOV. 2008).

Meses mais tarde, ainda no ano de 1974, Sandoiá retorna a Ilhéus com os 

filhos e a mãe. Seu destino era o bairro do Pontal. Ao chegar, foi uma das primeiras 

a ocupar a área hoje chamada Marambaia. Posteriormente, adquiriu a escritura de 

posse, além de ampliar seu espaço, pois já pretendia fundar seu terreiro, o Guaniá 

de Oiá. Sua casa, com dois pisos, ocupa parte da frente do terreno e o terreiro com 

os seus espaços sagrados: o barracão, os assentamentos, o quarto do santo entre 

outros,  se  localiza  na  parte  de  trás,  acessível  por  uma entrada  lateral.  Em seu 
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retorno ao Pontal, Sandoiá teve mais um filho, a quem deu o nome de Robson. Mais 

tarde, casa-se com Edmundo e juntos criam seu sobrinho Ricardo. 

O Terreiro  Guaniá de Oiá foi fundado em 1977, funcionando há trinta e dois 

anos  a  Rua  da  Marambaia,  número  130,  no  bairro  do  Pontal.  O  esquema  de 

situação do terreiro indica sua localização em relação ao mar, além de apontar sua 

distribuição espacial e utilização (APÊNDICE F). No ano de 2002, Sandoiá recebeu 

seu decá de Pai Pedro, tendo por madrinha Mãe Gessi. Em maio do ano de 2008, 

seu filho carnal  Jurandir  é  confirmado ogan de sua casa pelo  Tata Talacimbe110, 

Marivaldo. Jurandir,  dijina Origanirê, é cabeça de Ogum com Obaluaiê e Iemanjá 

(ENTREVISTA SANDOIÁ, JUN.. 2008).

 A  principal  entidade  da  casa  é  Guaniá  Matamba  Di  Anzambi,  Iansã.  O 

Calendário de festas do terreiro é iniciado no dia 02 de fevereiro com a festa de 

Caiá,  Iemanjá,  inserida  no  calendário  turístico  da  cidade,  ocorrendo  em  pontos 

distintos da enseada do Pontal e congregando outros terreiros, inclusive de outros 

municípios. 

Na Praia  do  Cristo,  temos a presença do Terreiro  de  Umbanda Sultão das 

Matas, de D. Carmosina. Na Praça da Catedral, temos o babalorixá Antonio Santos 

Santana, conhecido por Pai Toinho, do Terreiro Ilê Axé Ballomi, situado no distrito de 

Aritaguá. Na Praia da Maramata, se concentram terreiros de cidades vizinhas e o 

terreiro Guaniá de Oiá. Na Ponta da Pedra, temos a presença de Atanagildo, do 

terreiro de D. Dedé. Os barcos saem da Colônia de Pesca Z-19, na enseada do 

Pontal, e passam pelos pontos onde cada terreiro se encontra, embarcando seus 

membros numa procissão marítima pela enseada, reunindo todos os membros dos 

terreiros, que navegam juntos até a boca da barra do Pontal.  Na boca da Barra, 

todos os barcos soltam fogos de artifício e, ao som dos atabaques, os presentes são 

entregues ao mar. 

Observa-se  que  a  festa  de  Iemanjá  como  acontece  hoje  em  Ilhéus,  se 

aproxima do culto realizado em Luanda para a entidade Quianda. Salvaguardando o 

fato  de  que  Quianda  assume a  forma humana,  sempre  negra,  ou  de  um peixe 
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1

 O terreiro de Talacimbe o Ilê Axé Ogum foi fundando em 1979 e localiza-se no Bairro 
Nossa Senhora da Vitória, zona sul de Ilhéus.
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grande  e  brilhante,  ainda  é  vista  como uma sombra  ou  um ente  sensível,  mas 

invisível,  nunca  como  as  representações  feitas  nos  peji  dos  Candomblés  em 

Salvador e Ilhéus, uma mulher com a cauda de peixe, característica das sereias do 

mediterrâneo.  O  que  aproxima os  cultos  de  Quianda  ao  de  Iemanjá,  Caiá,  é  a 

entrega dos presentes, a “comida” da entidade e dos adeptos, o hábito de alimentar 

a entidade e aqueles inseridos no culto. Acrescido da crença em uma entidade que 

tem o  domínio  dos mares,  responsável  pela  abundância  ou  não dos peixes,  do 

alimento advindo do mar. Ao mesmo tempo em que protege o homem ao mar, a 

grande mãe que protege e alimenta seus filhos; a protetora dos pescadores que lhe 

rendem  homenagens  a  cada  ano.  Tanto  os  pescadores  de  Luanda  quanto  de 

Salvador ou Ilhéus crêem em sua força e poder sobrenaturais. 

Hoje, a responsabilidade da festa na praia da Maramata é do terreiro Guaniá 

de Oiá, que recebe o público com o banho de cheiro, disponibilizando os balaios 

para receber as oferendas que irão ser entregues de barco na Boca da Barra do 

Pontal. O público se concentra em volta da tenda montada para a festa. 

No mês de junho, o Guaniá de Oiá faz a feijoada para Ogum Marinho; em julho, 

realiza a festa do caboclo Tubansé e do Boiadeiro; no dia 28 de julho é realizada a 

festa de Verbena, erê da mameto da casa. Em 13 de dezembro, faz-se a festa de 

Matamba. Sandoiá faz a seguinte observação: “Minha Iansã faz parte com Oxum, 

por isso sua cor é rosa, usa rosa. As cores dos orixás variam de acordo com a 

combinação do santo da cabeça e de seu juntó” (ENTREVISTA SANDOIÁ, JUN. 

2008).

Sandoiá fala do Candomblé a partir de sua vivência no terreiro de Mãe Percília, 

referindo-se  à  nação  angola  e  estabelecendo  as  diferenças  entre  as  nações; 

entretanto, não reconhece diferenças nos resultados buscados pelos consulentes:

Eu gosto  da  nação  angola.  Na verdade,  eu  acho  as  outras 
nações  bonitas  também,  mas  percebo  o  angola  mais 
desembaraçado em tudo. Eu acho que não tem diferença entre 
elas, veja bem, quando digo isso estou me referindo à força da 
religião, do axé, a forma de celebrar as divindades, as festas, 
danças e músicas. É claro que existem diferenças, a língua foi 
uma forma de diferenciar, no angola se fala algumas palavras 
em banto e no queto as palavras são em iorubá. O que não 
quer dizer que não se use expressões de um e de outro. Muita 
dessas milongas já vem do tempo antigo, os novos no santo já 
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aprendem assim. Os orixás e os inquices acabam sendo os 
mesmos, fala-se de Iemanjá, mas se canta para Kaiá, existe 
uma correspondência entre eles, os santos. Se compararmos o 
queto e o angola vamos achar muitas diferenças, nas cantigas, 
nos toques dos atabaques,  nas danças.  No angola temos o 
congo, cabula e barravento. As danças são mais para o chão, 
mais baixo e o queto é mais em pé. Quanto às obrigações, eu 
não posso dizer nada, nunca vi uma obrigação do queto. Agora 
eu acho que as nações juntas são o Candomblé, é tudo uma 
coisa só (ENTREVISTA, NOV. 20007).

Em seu terreiro, embora tanto ela quanto seus filhos-de-santo se refiram aos 

orixás, se sabe sobre os inquices. Até mesmo porque, diz D. Laura, 

Mãe Percília falava dos Inquices e em meu aprendizado com 
ela,  era  dos  inquices  que  se  falava.  Mas  depois  isso  foi 
mudando, porque Inquice ninguém sabe o que é e aí a gente 
fala, explica e faz isso usando o nome do Orixá. Por exemplo, 
Lembá  é  Oxalá  no  Queto.  Oxalá  todo  mundo  conhece.  Os 
orixás  são mais  populares,  daí  eu  acho  que para  facilitar  o 
entendimento se fala  dessa forma mais geral  (ENTREVISTA 
NOV., 2007).

Com quarenta  e  três  anos  de  santo,  Sandoiá  aponta  muitas  mudanças  no 

Candomblé, quando compara os dias de hoje com seu tempo de iniciação. Constrói 

sua  reflexão,  descrevendo  a  estética  das  vestes  dos  santos,  a  arrumação  do 

barracão e até a feitura das comidas. Não considera essas mudanças um problema, 

visto que muitas delas ajudaram a minimizar o trabalho no terreiro, a mostrar mais o 

candomblé e a torná-lo mais bonito. 

Na época que fiz meu santo, era tudo muito simples. Omolu, 
mesmo, vestia um saco de linhagem, Hoje,  todas as roupas 
têm brilho, paetês, lantejoulas, enfim, é muito diferente. E mais, 
quando o santo sai no barracão simples, o povo fala logo. Esse 
é um lado que muda o Candomblé, além disso, a manutenção 
do terreiro é muito cara, nem sempre todos podem colaborar 
então, o jeito é começar a procurar formas mais econômicas 
para  realizar  as  festas  e  manter  o  dia-a-dia  da  casa.  As 
bandeirolas do barracão, por exemplo, antes eram de papel, 
agora quase todos usam de TNT ou plástico que duram mais. 
Mas em relação ao santo, quando você pode, o melhor é dar o 
que de melhor tem. E isso sempre se buscou dar, mesmo que 
de forma simples (ENTREVISTA NOV. 2007).
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Ao falar sobre a sucessão em seu terreiro, Sandoiá aponta sua preferência por 

sua filha carnal, justificando essa escolha pelo fato de sua filha ter nascido dentro de 

uma roça de santo. 

Bem, eu tenho para mim que quem irá assumir é minha filha, 
não foi à toa que ela nasceu dentro. Eu tenho a impressão que 
ela dará a continuidade. Eu gostaria. Mas, minha filha hoje é 
evangélica,  então  se  eu  morresse  agora  eu  não  sei.  Nesse 
caso pode ser uma filha-de-santo antiga na casa. E isso quem 
vai  decidir  são  os  Orixás  da  casa,  através  do  jogo 
(ENTREVISTA NOV., 2007).

Segundo Sandoiá, existe entre ela e sua filha Jaciara um forte respeito em 

relação às diferenças religiosas. Jaciara por ter sido criada no terreiro, consegue 

discernir sobre os preconceitos em relação ao Candomblé normalmente veiculados 

nas  igrejas  protestantes.  Todavia,  também  reconhece  que  essa  situação  não 

permite  que  Jaciara  adquira  o  aprendizado  que  se  dá  através  dos  encargos 

atribuídos aos filhos-de-santo pela mameto, além do convívio com o povo-de-santo, 

fundamentais  para  o  enfrentamento  tanto  de  situações  rotineiras  quanto  dos 

períodos de crise. 
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De maneira geral, o processo de sucessão garante a continuidade da tradição 

da  casa  em  meio  às  subjetividades  que,  a  partir  de  uma  nova  liderança,  irão 

emergir, imprimindo uma outra dinâmica ao terreiro. Neste sentido, Sandoiá explica 

as diferenças impressas no terreiro a partir da sucessão:

Embora ninguém seja insubstituível, eu tenho para mim que na 
sucessão do terreiro ninguém substitui  ninguém. Isso porque 
ninguém pega nos búzios da mesma maneira  que eu pego. 
Cada qual tem seu jeito de jogar, de interpretar, seu modo de 
falar, de fazer. Cada um marca seu tempo quando está à frente 
do  terreiro.  E isso  pode explicar  o  fato  do nome do terreiro 
mudar conforme muda seu líder, uma vez que acompanha o 
orixá da cabeça do novo pai ou mãe-de-santo (ENTREVISTA 
NOV. 2007). 
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Figura 5: Árvore Genealógica da família biológica de D. Laura – Sandoiá

Hoje,  no  Pontal,  Sandoiá  integra  o  terreiro  a  uma  série  de  atividades 

desenvolvidas junto à comunidade, muitas destas realizadas com recursos próprios 

e de alguns colaboradores. O terreiro realiza anualmente a festa do dia das mães, 

com um café da manhã; a 8 de março, comemora o dia internacional da mulher; e no 

dia 12 de outubro, o dia das crianças. No final do ano, doa cestas básicas e roupas a 

famílias carentes. Além disso, representa sua comunidade em atividades, encontros 

e seminários promovidos pela Prefeitura de Ilhéus. No ano de 2007, participou da III 

Conferência  Nacional  de Segurança Alimentar  e Nutricional  que culminou com a 

entrega de feijão para as comunidades de terreiro. Em maio de 2009, participou da 

Conferência  Municipal  sobre  a  Promoção  da Igualdade Racial,  que escolheu os 

representantes  do  município  que  atuarão  nos  fóruns  estaduais  e  federais 

(ENTREVISTA, SANDOIA, JAN. 2008)

3.2.2.2 – Mãezinha, Mameto Dileuí e o Ilê Axé Dileuí 

Maria Angélica Mota dos Santos, mais conhecida por D. Mãezinha, nasceu em 

Ilhéus em 1945, filha mais nova de Maria e Timóteo. Sua mãe, D. Maria, foi feita por 

um pai-de-santo em Cachoeira, “num terreiro nagô” do qual mais tarde assumiria a 

direção, visto ter sido escolhida para o cargo pelo pai de santo, ainda em vida.

Sua  história  no  Candomblé  se  inicia  quando  ainda  era  muito  pequena  e 

acompanhava sua mãe nos trabalhos do terreiro. Assim, aprendeu com ela muitas 

coisas sobre os mitos e ritos nagôs. De seus quatro filhos, Mãezinha foi a única a se 
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iniciar no Candomblé, recebendo o cargo de sua mãe. Além de sua mãe biológica ter 

sido uma ialorixá nagô, D. Mãezinha tinha uma tia em Camamu que era mameto de 

Inkisse do angola. Desde cedo, então, ela conviveu com essas duas nações.

 Em 1963, D. Mãezinha casa-se com Daniel, um dos oito filhos de Antônio e 

Maria, cuja família era também do Candomblé. O bisavô de Daniel fora escravo na 

Ilha  de  Itaparica,  sendo que a  geração posterior  migrou para  Ilhéus.   Maria  era 

ilheense,  assim como seus oito  filhos;  foi  a  mãe pequena do terreiro  de  angola 

dirigido por sua filha Elizabete Maria dos Santos, situado no bairro do Malhado, zona 

Norte de Ilhéus (ENTREVISTA, NOV, 2007).

 Elizabete,  irmã  biológica  de  Daniel,  foi  a  responsável  pela  iniciação  de 

Mãezinha em 1967, quando ela recebe o nome Dileuí e assim passa a ser chamada 

por todos no terreiro. Mais tarde, Elizabete viria a mudar-se para o distrito do Banco 

Central, zona rural de Ilhéus. Em 1971, D. Maria, mãe biológica de Mãezinha, falece 

em Ilhéus. Em 1979, Elizabete entrega o decá a Mãezinha, Dileuí, doze anos após 

sua iniciação. Em 4 de dezembro deste mesmo ano, Dileuí inaugura o seu Terreiro, o 

Ilê Axé Dileuí. Em relação à sua dijina e ao nome de seu terreiro, faz a seguinte 

observação:

O nome Dileuí não é angola, é herança de minha mãe que era 
da raiz dos nagôs, e eu carrego essa herança, por isso eu digo 
que vim de uma raiz nagô, de um terreiro nagô. ‘Dileuí’ é nagô. 
[...]  Mas eu fui  feita em um terreiro angola e,  por isso,  meu 
terreiro é angola. Fui feita no angola, sou uma angolana que 
saiu de uma raiz nagô. Mas eu prefiro dizer que o Candomblé é 
que a é minha raiz, e a raiz das outras nações também. Porque 
todas elas vieram da África, todos eram escravos. Até os que 
nasceram  aqui  ainda  foram  escravos  [...]  (MÀEZINHA, 
ENTREVISTA, NOV., 2007). 

O terreiro de Dileuí se encontra na travessa Rosa Amélia, número 32, bairro 

Nelson Costa, zona Sul de Ilhéus. É possível observar como se dá a distribuição do 

espaço através de seu esquema de situação (APÊNDICE G). Sua principal entidade 

é Matamba, Iansã no ketu, santo da cabeça da mameto da casa, tendo com juntó 

Ogum. 
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O terreiro  toca  no  primeiro  domingo de janeiro  para  Tempo.  A obrigação é 

realizada durante o dia, encerrando-se ao cair da tarde com o samba de caboclo. 

Em 02 de fevereiro, entrega-se o presente de Kaiá, Iemanjá normalmente à noite, na 

praia  do  Sul,  há  trinta  e  cinco  anos.  No  mês  de  abril,  faz-se  a  obrigação  para 

Mutakamlombô, Oxóssi. Em junho, dá-se a feijoada de Inkosse Mucumbi, Ogum. No 

mês de outubro, faz-se a festa do erê, em que se realizam duas obrigações: uma na 

roça situada em Una, momento em que o terreiro aluga um ônibus para transportar 

os filhos-de-santo, além das panelas de caruru, doces, brinquedos e cestas básicas 

que são distribuídas as crianças e aos adultos do povoado de Vila Brasil, entorno da 

fazenda Laje Grande, onde a roça se localiza. No dia 25, dá-se o caruru de Cosme 

no terreiro,  esperado com ansiedade por  ambas as comunidades (Ilhéus e Una) 

todos os anos. Em agosto, festeja-se o caboclo Puxa-Folha e o Boiadeiro; e no dia 

04  dezembro,  realiza  a  festa  de  Matamba.  A obrigação  para  Kavungo,  Omolu, 

conhecida  também  como  “flores  para  o  velho”,  é  realizada  quinzenalmente  às 

segundas-feiras. Com relação a Omolu, Dileuí faz a seguinte observação: “[...] eu 

cultuo de quinze em quinze dias, porque ele é quem sustenta o Candomblé, seus 

filhos,  uma  vez  que  a  saúde  é  muito  importante  para  todo  ser  humano” 

(ENTREVISTA, NOV. 2007). No dia 13 de dezembro, faz-se a entrega do presente 

de Dandalunda, Oxum, na Lagoa Encantada. O povo-de-santo do terreiro chega ao 

povoado  da  Lagoa  Encantada  pela  manhã  e,  de  barco,  atravessa  a  Lagoa, 

entregando os balaios com os presentes e dirigindo-se então às cachoeiras. Lá se 

passa  o  dia  todo,  toma-se banho  nas cachoeiras,  anda-se  pela  mata,  canta-se, 

dança-se e come-se, retornando para o terreiro ao cair da tarde. Essa obrigação na 

Lagoa ocorre há quinze anos. 

Mãezinha  e  Daniel  tiveram  sete  filhos  e  todos  participam  ativamente  do 

Candomblé, possuindo cargos na casa. Sua filha Dilma é a mãe pequena da casa, 

seu filho Dalmo é o Tata Pocó ou o Kassarangombe do terreiro e seus outros filhos 

Daniel,  Dalton,  Delmo  e  Diogo  são  confirmados  como  Tatás  Cambondos  ou 

Xicarangomas. Sua filha Denise é filha de santo da casa, exercendo a função de 

cuidar dos inquices/orixás, fazer os ossés entre outras atividades do terreiro. 

A árvore abaixo demonstrando a genealogia familiar se pauta na descendência 

da família biológica, determinando a sucessão na liderança do tereiro. 
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 Figura 6: Árvore Genealógica da família biológica de Mãezinha – Dileuí.

O terreiro possui filhas e filhos-de-santo em Ilhéus e outras localidades. Nas 

festas, observa-se a presença dos filhos que moram no Rio de Janeiro, São Paulo e 

outras cidades, além da comunidade do entorno. A integração com a comunidade 

gerou  algumas  parcerias  com  órgãos  públicos  e  ONGs  no  enfrentamento  dos 

problemas do bairro, principalmente aqueles relacionados à educação. Entre 2002 e 

2006, o barracão do terreiro, em parceria com o Programa Alfabetização Solidária, 

funcionou  como  sala  de  alfabetização  de  jovens  e  adultos,  no  período  noturno. 

Durante  o  dia,  o  terreiro  desenvolve  um trabalho  voluntário  com as crianças do 

bairro, através da oficina de musicalização, em que as crianças recebem noções 

básicas de música. Esta oficina é coordenada por Delmo (filho de Mãezinha), que 

está ampliando a sala  de  música para  atender  um número  maior  de crianças e 

adolescentes do bairro.

Mãezinha entende da seguinte forma o compromisso com o Candomblé: 

Se  a  gente  não  lutar,  o  Candomblé  continuará  sendo 
perseguido,  não  como  antes,  que  era  proibido,  mas  pelas 
formas erradas que as pessoas pensam, quando acham que 
ele é quem faz os feitiços de morte, separação e tantas coisas. 
Não que essas coisas não existam; elas existem. Mas tudo isso 
depende das mães e pais de santo, e das pessoas. A vontade 
de fazer o mal está em quem quer o mal, isso é que é o caso. A 
religião não tem o mal, os homens é que fazem o mal para 
outros  homens,  não  importando  a  religião,  podendo  ser 
qualquer uma (ENTREVISTA, DEZ. 2007). 
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Quanto à sua atuação junto às crianças, comenta: 

Primeiro, eu recebo elas no portão e observo a maneira como 
olham os desenhos das entidades. As crianças entram aqui e 
logo olham as pinturas dos Orixás. Eu sempre procuro explicar 
sobre a religião do candomblé e suas divindades. Digo que os 
Orixás são nossos pais e qual é o pai que deseja o mal de seu 
filho?(ENTREVISTA, DEZ. 2007).

Em seguida, Mãezinha vai contando como os orixás ajudam as pessoas, como 

o  Candomblé  equilibra  as  energias  que circulam no universo,  garantindo a  vida 

continuamente. Fala sobre as características dos deuses, seus gostos, cores, suas 

bebidas e seus ícones. A primeira pintura que se vê, na entrada do barracão, é de 

Exu, Bombojira, que no angola é o inquice não precedido por outros.

 Ele é o primeiro.  Exu é para as crianças o diabo,  “o coisa 
ruim”, como alguns falam, e com isso sua imagem é ligada ao 
mal,  aos  vícios,  à  orgia.  Quando  lhes  mostro  Exu,  logo 
pergunto se eles conhecem? E como ninguém diz  nada,  eu 
digo  que  é  Exu.  Muitos  se  surpreendem,  outros  o  acham 
bonito. Assim inicio, dizendo que é ele quem ajuda cada pai e 
cada mãe a trabalhar, ele é protetor de quem trabalha, é aquele 
que vai buscar, que conhece os caminhos. Ele não é mau. O 
mal  está  entre  as  pessoas  de  qualquer  religião.  [...]  No 
candomblé, não tem o mal porque os escravos sofreram tanto 
por  nós,  Jesus  ainda  teve  uma  cruz,  nossos  escravos  não 
tiveram nada,  eles  foram esquartejados,  viviam num grande 
sofrimento.  Foi  aí  que  usaram  sua  religião  para  seu 
fortalecimento, para que eles pudessem suportar a escravidão. 
Isso pode ser uma coisa ruim? (ENTREVISTA, DEZ. 2007).

Embora  reconheça  que  houve  muitas  mudanças  no  Candomblé,  Mãezinha 

desenvolve as obrigações pertinentes ao culto  dos orixás à “moda dos antigos”, 

como afirma,  promovendo momentos  de  troca  e  conhecimento  entre  o  povo-de-

santo de seu terreiro. Nas festas e nas obrigações internas do terreiro, o povo-de-

santo vai se familiarizando com a religião, participando das cerimônias internas e 

conhecendo  progressivamente  os  aspectos  mais  complexos  do  culto.  Esses 

conhecimentos  são  transmitidos  em  momentos  contínuos  de  relação  entre  os 

participantes do culto agregado ao tempo de iniciação de cada um. O aprendizado 

se dá com o tempo, associado ao conhecimento tradicional, transmitido através da 

oralidade e da experiência cultural que emerge do grupo.
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Dessa maneira, Mãezinha aponta duas formas de aprendizado no Candomblé. 

Uma, primeira, pessoal e intransferível, que se dá na relação de cada sujeito e o seu 

inquice/orixá; e uma outra, de caráter coletivo e temporal.

Nós  temos  duas  formas  de  aprender  no  Candomblé: 
aprendemos as coisas ensinadas e aprendemos com o tempo 
as coisas dos Orixás. Para isso, desenvolvemos os sentidos, 
temos a vidência, que corresponde à visão e tantos outros que 
nos fazem ter  premonições,  enxergar  antecipadamente  e de 
outra  forma  [...].  É  quando  estamos  juntos  no  terreiro  que 
aprendemos. Agora, quando somos escolhidos pelos Orixás a 
gente já traz também nosso dom. (ENTREVISTA, DEZ. 2007).

Ainda que não tenha tido oportunidade de estudar, oportunizou o estudo não 

somente de seus filhos biológicos como também de alguns de seus filhos de santo. 

Muito  jovem,  tornou-se  costureira  e  bordadeira.  De sua vivência  no  Candomblé, 

emergiu  a  necessidade  de aperfeiçoar  seu  bordado,  especialmente  o  bordado 

conecido  por  richelier,  muito  utilizado  nas  roupas  e  panos  do  terreiro.  Dessa 

maneira, diz ter sido sua própria vida sua escola, uma filosofia que construiu desde a 

infância,  junto à mãe. Ao referir-se ao presente, faz a seguinte colocação: “Hoje, 

minha profissão é meu compromisso com os meus Orixás”  (ENTREVISTA, DEZ. 

2007).

Além disso,  Mãezinha  detém um notável  conhecimento  sobre  as  plantas  e 

ervas, preparando banhos para os filhos-de-santo e clientes, utilizando as plantas 

tanto para fins medicinais quanto na preparação dos rituais. Sabe a procedência das 

folhas, saber colhê-las e utilizá-las nas limpezas, proteção e oferendas e nos fala da 

importância  desse conhecimento  no culto  do Candomblé.  Sobre a utilização das 

folhas em banhos, diz: “Cada um carrega sua folha, sua insaba. Assim é com os 

Orixás e também com os homens” (ENTREVISTA, JAN. 2008).

Com sua mãe aprendeu a preparar a pemba111,  pó que Mãezinha considera 

como  o  material  dos  orixás,  reunindo  um  sentido  profundo.  A pemba  é  usada 

111

1

 Considerado  um tipo  de  calcário  margoso.  Caulim.  Espécie  de  gesso.  Variedade  de 
caracterizador ritual, com cores variadas de acordo com a entidade. Possui largo emprego e 
destina-se a atrair a graça divina (Ribas, 1975) 
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obrigatoriamente nos lugares concernentes à liturgia, com o sentido de se abrirem 

os caminhos, destruindo qualquer malefício. Por isso, seu preparo deve ser feito no 

próprio terreiro, com o axé do pai ou mãe-de-santo da casa. O mesmo procede em 

relação aos incensos utilizados nas defumações. 

Mãezinha prepara as ervas (folhas) a partir da seleção de cascas secas, frutos, 

sementes e essências aromáticas de árvores e plantas. O aroma expelido sugere 

que uma diversidade de materiais foi posta sobre o carvão para a queima. O ato de 

incensar, de queimar ervas e envolver com fumaça as pessoas e ambientes costitui 

uma operação ritual, portadora de um poder superior capaz de atrair boas vibrações, 

afastando o mal, tanto das pessoas quanto do ambiente. 

Com sua sogra, aprendeu a fazer o aluá, bebida refrigerante preferida pela 

maioria dos orixás. Aluá é um termo que vem do Quibundo  uálua que se refere à 

cerveja de milho. No terreiro de Mãezinha, serve-se o aluá na feijoada de Ogum e na 

obrigação de Oxóssi.

Sua  visão  sobre  a  formação  do  Candomblé  no  Brasil  apresenta  uma 

convergência entre as diferentes nações, não como uma mistura que produz uma 

massa  homogênea  de  culto,  mas  como  um  processo  de  trocas,  adaptações  e 

apropriações uma das outras, na formação do que é chamado de Candomblé pelo 

povo-de-santo.  “Aqui  cultuamos  todos  os  inquices/orixás/voduns  num  mesmo 

terreiro” (ENTREVISTA, JAN., 2008).

Com relação às nações na formação do Candomblé, Mãezinha, numa primeira 

entrevista, contou uma história que faz referência a diferenças entre as nações de 

Candomblé, ao mesmo tempo em que nos mostra conciliações entre elas, a partir de 

uma determinação divina. Segundo sua narrativa, 

Apareceu no terreiro  uma jovem que queria  completar  suas 
obrigações no Candomblé. O pai de santo dela tinha falecido. 
Entretanto,  ela  tinha  iniciado  suas  obrigações  no  queto. 
Primeiro,  conversei  com  ela  sobre  isto,  aconselhando  a 
procurar um pai ou mãe-de-santo que fosse da mesma nação 
dela.  Ela  então  me  disse  que  já  tinha  procurado,  mas  que 
sempre acontecia algum impedimento, e que foi seu Orixá que 
levou ela até ali,  então a escolha tinha partido dele. Resolvi 
jogar os búzios, que me disseram que eu devia acolher ela aqui 
em casa e terminar  as obrigações.  Assim foi  feito.  Primeiro, 
retirei a mão de vumbe, a mão do morto, e depois terminei as 
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obrigações,  fazendo  o  santo  dela  no  queto  (ENTREVISTA, 
NOV., 2007).

O fato de ser a mameto de uma nação e a jovem de outra não se constitui em 

um impedimento, visto que esta escolha partiu do Orixá, além de que muitos pais e 

mães-de-santo  sabem  realizar  as  obrigações  em  diferentes  nações.  Esse 

conhecimento  é  também  determinante  nesses  casos.  Além  disso,  segundo 

Mãezinha “o orixá, quando me escolheu, não perguntou sobre a minha nação; isso 

não foi importante, o que o orixá procura não é terra, é pai e mãe” (ENTREVISTA, 

DEZ. 2007). 

Mãezinha conhece as variadas nações de Candomblé e suas especificidades; 

identifica sua casa como angola, mas herdou por parte da família materna raízes do 

Candomblé nagô. Não é a única a viver uma relação de contato e interseção entre 

diferentes nações de Candomblé. No mapeamento realizado para esta pesquisa, é 

possível perceber esses entrelaçamentos das nações no contexto das famílias de 

santo112. 

Ao falar  sobre as raízes do Candomblé,  conclui  dizendo que “essas raízes 

vieram da África, mas o Candomblé como temos hoje, nasceu aqui”. Afirma assim a 

neobrasilidade do Candomblé. 

Sobre a sua escolha pelo Candomblé, faz o seguinte comentário: “Eu sou do 

Candomblé por amor, não sou por sina, nem destino e nem dor” (ENTREVISTA, 

DEZ. 2007).  

3.2.2.3 Mãe Neguinha, Mejimean e o Terreiro Oxagrian113

112

1

Citarei alguns exemplos sobre essa relação entre as nações e seus terreiros. Cabocla é filha biológica de 
Raimunda e mãe pequena de seu terreiro. Raimunda é uma das filhas mais velhas, ainda viva, do terreiro de Odé, 
de Pai Pedro, cuja nação é angola. Todavia, Cabocla é casada com um alabê do terreiro Ilê Axé Ijexá, situado em 
Itabuna. Mesmo sendo de outra nação, seu marido a ajuda em todas as atividades do terreiro. Um outro exemplo 
de como essas relações acontecem se encontra nas raízes do Luando.

113

1

 Oxaguiã é uma das manifestações de Oxalá. O ioruba não tem grupos consonânticos, a 
exemplo de [dr]. Conclui-se que a nova pronúncia ocorre por conta de um aportuguesamento 
da palavra.
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Francelice Sales Silva, conhecida por Mãe Neguinha, nasceu em Ilhéus no ano 

de 1940, foi a quarta dos cinco filhos do casal Francisco e Doralice. Inicialmente, 

Francelice  não queria  se  envolver  com o Candomblé.  Ainda muito  nova,  porém, 

entre os 17 e 18 anos de idade, começou a manifestar um Caboclo a quem chamava 

de Boiadeiro, que mais tarde viria a ser o bate-folha114 de seu Terreiro, o Oxagrian. 

Nessa época, era professora na zona rural, morando com seus pais no bairro do 

Malhado.  Além  disso,  como  boa  costureira,  conseguiu  se  estabelecer, 

especializando-se  em  encomendas  de  vestidos  de  noivas.  No  ano  de  1959, 

Francelice casa-se com João Caldeira, mudando-se para o Alto do Soledade, no 

Parque Infantil.  Em 1960, têm seu primeiro filho, que logo viria a falecer. A partir 

de1962, teve vários outros filhos.  

 Em  relação  a  esse  período,  suas  filhas  Marisônia  e  Silvandira  fazem  o 

seguinte relato:

Quando  perguntavam  pra  mãinha:  “D.  Neguinha,  a  senhora 
reza?” Aí ela respondia: “Não; deve ser alguém lá em cima, 
apontando para o alto do morro”. E se uma pessoa dizia: “D. 
Neguinha, eu vim aqui prá senhora botar uma consulta”, e ela 
então dizia: “Não é aqui não, deve ser lá em cima”. Nunca dizia 
que era ela, sempre respondia que ali não tinha essa mulher, 
que ela não conhecia ninguém. Aí o pessoal subia, rodava o 
morro todo e caía lá novamente. Muitas vezes ela inventava 
outro nome, gostava de se passar por Maria da Conceição. Só 
que quando ela pensava que não, o boiadeiro pegava ela, e ela 
então começava a atender as pessoas. E foi assim que tudo 
começou (ENTREVISTA, JAN. 2009). 

O casamento com João Caldeira reforçaria sua tradição nas águas do angola, 

visto  que  havia  em  ambas  as  famílias,  a  sua  e  a  de  seu  marido,  adeptos  do 

Candomblé  com  cargos  distintos  em  terreiros  de  nação  angola.  Doralice,  mãe 

biológica de Francelice, chamada de Véia Dora, foi a primeira mãe pequena da casa 

de  Antonio  de  Laurentino,  dijina  Samba  de  Amongo,  tata  de  inquice  do  terreiro 

114

1

 Expressão  utilizada  para  falar  do  Caboclo  principal  do  terreiro,  o  Caboclo  do 
inquice/orixá, aquele que comanda.
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Rainha das Águas.  Esta  casa ainda se  situa à rua Gregório  Matos,  43,  no Alto 

Aureliano, sob o comando dos toques de D. Liliu, dijina Minajauá, cabeça de Iemanjá 

com Ogum, viúva de Samba de Amongo. Em sua segunda geração, o terreiro ainda 

tem  à  sua  frente  uma  entidade  das  águas  (ENTREVISTA,  MARISÔNIA  E 

SILVANDIRA, JAN 2009).

Antonio de Laurentino, cabeça de Dandalunda, Oxum, nasceu no ano de 1921 

e veio a falecer em 1993, aos setenta e dois anos. Foi feito no santo por Maria de 

Omolu,  em Vitória  da  Conquista.  Maria  de  Omolu  também foi  responsável  pela 

iniciação de D. Gessi, mãe-de-santo antiga e reconhecida na cidade de Ilhéus, com 

terreiro aberto desde o ano de 1972. Maria Gessi Andrade, também chamada Ketui, 

é mameto de inquice do terreiro  Ilê Axé Loi Loyá no Alto do Coqueiro, bairro do 

Malhado. D. Gessi era irmã de santo de Laurentino e participava ativamente das 

festas e obrigações no terreiro de Samba de Amongo, o que era recíproco da parte 

de Laurentino.  Essas duas casas,  linhagens segmentares da família-de-santo de 

Maria de Omolu construíram, em Ilhéus, uma rede de relações baseada nos laços 

religiosos que permanece até nossos dias. Mesmo as gerações mais novas que não 

conviveram com Maria de Omolu conhecem as suas histórias. Uma delas, contada 

ainda  hoje  por  D.  Gessi,  povoa  o  imaginário  do  povo-de-santo,  principalmente 

daqueles  terreiros  que fazem parte  da  mesma linhagem da família  de  santo  de 

Antonio Laurentino, como é o terreiro Oxagrian. Na narrativa de D. Gessi, é possível 

perceber  uma identificação entre  Omolu  e  aspectos  de  seu  comportamento  que 

sugerem formas de pensar desenvolvidas pelo povo do terreiro. 

Maria de Omolu tinha uma ferida na perna que nunca curava. 
As tardes, ela costumava se sentar na porta com um pauzinho 
na mão que ficava batendo no chão.  Um dia apareceu uma 
galinha  ciscando  em  sua  direção.  Chegando  junto  dela,  a 
galinha  pôs-se  a  ciscar  e  cutucar  a  ferida.  Ela,  espantada, 
olhou para a galinha e disse: “Olhe, sua desgraçada, você tá 
me  futucando,  né?  Tá  certo,  destá”.  A  galinha  comia  os 
“morotós”  de  sua  perna  e,  quando  terminou  de  comer,  saiu 
ciscando pro outro lado. Maria de Omolu então se abaixou e, 
olhando para a galinha, fez um barulho, um som que parecia 
troc,  troc...  e  a  galinha  morreu  na  hora  (ENTREVISTA, 
SILVANDIRA, MAR.2009). 
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Ainda hoje, as pessoas do terreiro lembram da forma como ela conduzia seus 

filhos-de-santo, da disciplina que lhes impunha e do respeito que eles tinham por 

sua mãe-de-santo. 

O terreiro Rainha das Águas foi  fundado por Antonio Laurentino, Samba de 

Amongo,  em 1946.  O  inquice  à  frente  da  casa,  nessa  época,  era  Dandalunda, 

Oxum, e seu juntó,  Inkôsse Mukumbe, Ogum Marinho e Kaiá, Iemanjá, como se 

pode depreender do nome do terreiro. Mais tarde, Laurentino casa-se com Maria 

Alice,  D.  Liliu,  tendo  com  ela  quatro  filhos.  Ao  falecer,  em  1993,  deixou  como 

herdeiro de seu cargo o seu segundo filho; porém, como esse era muito novo na 

época,  quem  assumiu  a  frente  do  terreiro  foi  sua  mãe  D.  Liliu,  Minajauá 

(ENTREVISTA, D. LILIU, JUL. 2008).

 D. Liliu foi feita no santo por Maria Baiana, em Itambé, aos 12 anos de idade. 

Quando chegou a Ilhéus, já era raspada e catulada, o que lhe conferiu a condição de 

participar  ativamente  das  atividades  desenvolvidas  no  terreiro  ao  lado  de  seu 

marido. Isto contribuiu para que, com a morte de Samba de Amongo, ela assumisse 

a frente da casa, dando continuidade ao Rainha das Águas até os dias de hoje, pois 

o herdeiro por direito de primogenitura, mesmo já tendo alcançado idade suficiente, 

não  pôde  assumir  o  cargo,  cujas  causas  não  foram  explicadas  no  decorrer  da 

entrevista  (ENTREVISTA, D. LILIU, JUL. 2008).

Samba  de  Amongo  foi  responsável  pela  iniciação  de  três  gerações 

subseqüentes da família biológica de Mãe Neguinha. A primeira da família a ser feita 

foi Doralice; mais tarde, sua filha Francelice; em seguida, sua neta Marisônia, atual 

zeladora  do  terreiro  de  Oxagrian. A raiz  do  terreiro  Oxagrian,  fundado  por  Mãe 

Neguinha, Lejimean, em 1975, descende, portanto, do terreiro Rainha da Águas, do 

tata de inquice Samba de Amongo. Entretanto, também se transversalizam à sua 

genealogia as heranças advindas de seu sogro e padrinho de santo, João Oliveira 

da Silva, conhecido por Didi Caldeira.

Para melhor visualizar essa genealogia, apresentaremos a árvore da família 

biológica  de  Francelice,  Lejimean,  primeira  geração  do  terreiro  de  Oxagrian, 
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inserindo os  avôs maternos e paternos,  Ambas as  famílias eram do Candomblé 

angola. 
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Figura 7:  Árvore Genealógica da família biológica de Neguinha – Lejimean 

Na árvore  acima delineada verifica-se  o  seguinte:  D.  Doralice  era  de  Zazi, 

Xangô, do primeiro barco puxado por Samba de Amongo, mãe biológica e irmã-de-

santo de Francelice, Lejimean. Bordadeira e cozinheira, a Véia Dora, como a chama 

carinhosamente sua neta Marisônia, bordava roupas para o povo-de-santo.  Além 

disso,  preparava  e  vendia  acarajés,  somando  nada  menos  de  18  tabuleiros 

distribuídos em pontos da cidade.

D.  Francisca,  Vó Senhora,  era de Nanã.  Sobre ela  e  seus filhos,  sua neta 

Marisônia faz o seguinte comentário:

Quando  minha  avó  era  jovem  ela  incorporava  uma  entidade. 
Como a família dela não acreditava no Candomblé, eles achavam 
que minha avó estava ficando doida. Aí, internaram ela para fazer 
tratamento  e  tudo.  Nesse  dia  pegaram  minha  avó  na  rua  e 
levaram  ela  para  se  tratar  no  terreiro  de  meu  avô,  o  velho 
Caldeira.  Quando  meu  avô  olhou  para  ela,  percebeu  que  ela 
possuía uma entidade, resolveu cuidar dela. Mais tarde, teve com 
ela três filhos: João Caldeira, Francisco e Vicência. O terreiro de 
meu avô era em Sapucaeira, pelos anos de 1934, a dijina dele era 
Nadijicabieci e o ogã principal da casa era meu pai João Caldeira; 
nessa  época  painho  dava  aula  de  percussão  para  os  futuros 
Cambondos  do  terreiro.  O  santo  de  meu  avô  era  Ogum  com 
Oxum. Era painho que abria o candomblé nos dias de festa. Mas 
meu pai e meu avô discutiam muito, às vezes brigavam e ficavam 
sem falar  um com o  outro  (ENTREVISTA,  MARISÔNIA,  MAR. 
2009).

 A história relatada em seguida remete a um aspecto fundamental nos terreiros: 

a autoridade do tata e demais hierarquias e, o uso da força espiritual na punição de 

comportamentos por ele interpretados como transgressão, como a desobediência de 
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filhos-de-santo.  Nesse  caso,  especialmente  por  ser  tratar  também  de  seu  filho 

biológico. 

Numa certa feita, meu pai e meu avô brigaram um dia antes de 
uma  festa  no  terreiro.  Nesse  dia,  meu  pai  demorou  e, 
chegando na roça, os dois discutiram muito por causa desse 
atraso. Na discussão, meu pai acabou dizendo que não ia mais 
pra  festa.  Meu  avô  ouviu  quieto.  No  dia  seguinte,  meu  pai 
estava decidido a não ir. Mãinha foi quem insistiu, e eles então 
foram pra festa. Mãinha preparou as coisas para levar, água e 
alguma coisa  para  comer  no  caminho,  uma muda de roupa 
para  trocar,  a  espingarda,  fumo,  vela,  fósforo,  tudo.  Nessa 
época, eles iam pra roça, em Sapucaeira, a pé. Existia uma 
trilha  que  dava  acesso  à  fazenda,  só  que  se  tinha  que 
atravessar uma mata. Essa caminhada já tinha sido feita antes, 
sempre que se ia para a roça. Foram com eles meus irmãos 
Marquinhos e  Sandro,  ainda de colo.  Meu pai  saiu  de  casa 
reclamando, xingando, sem querer ir. Meu avô, pra castigar a 
rebeldia de meu pai, fez todos se perderem na mata. Aí, todo 
lugar que eles iam, a mata se fechava. Mãinha, impressionada, 
falava: “mas João, você perdeu o lugar?”. E meu pai xingava e 
dizia: “É ele que tá fazendo isso”. Aí foi que mãinha pegou e 
aquietou todo mundo, deu água, sentou e começou a rezar. Só 
que a noite comia dentro e nada acontecia. Meu pai, cada vez 
mais nervoso por não achar o caminho, gritava: “Eu vou me 
desgraçar todo”. Desesperado, não tinham mais água, nem o 
que comer, se jogou no chão e disse que iria ficar ali mesmo, 
deitado até  o  dia  clarear.  Ao verem o  pai  nesse estado,  as 
crianças começaram a chorar. Um dizia que tava com fome, o 
outro dizia que tava com frio. Foi quando mãinha ficou nervosa, 
soltou os cabelos, pegou a espingarda e deu um tiro para o 
alto.  Aí  ouviram um grito:  “Já vou”.  Ela  ficou com medo,  se 
escondeu atrás  de  uma árvore  e  se  pôs a  rezar.  Só que o 
tempo  foi  passando  e  nada  de  ninguém  aparecer.  Mãinha 
então  disse:  “Espera  aí,  já  vou  e  nada  até  agora,  ninguém 
veio”.  Resolveu dar  outro  tiro,  e  novamente ouviram alguém 
gritar “Já vou”. Então deu mais um tiro, completando um total 
de  três  tiros,  quando  apareceu  um  casal  de  índios115 que 
encontrou eles e levou até a roça de Didi Caldeira. Esse tava 
sentado  na  porta  do  barracão,  esperando  eles  com  água 
quente para eles se lavarem, com bacias com salmoura para 
os  pés,  mingau,  leite,  pão,  tudo.  Eles  chegaram  lá 
mulambentos  e  famintos  (ENTREVISTA,  MARISÔNIA,  MAR. 
2009). 

115

1

 Moravam naquela região dois casais de índios. Um dos casais tinha uma gestante, prestes 
a parir. Então esses índios combinaram que quando a mulher entrasse em trabalho de parto, 
que ele desse três tiros para o alto. Que esse seria o sinal para eles irem lá, ajudá-lo. 
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 No dia seguinte, João Caldeira quis ir embora, mas sua mulher, D. Neguinha, o 

convenceu  a  ficar  durante  os  três  dias  de  festa.  O pai-de-santo  tinha  uma boa 

relação com sua nora Francelice, indo regularmente a seu terreiro.  Quando esta 

raspou o santo, em 1988, ele fez questão de ser seu padrinho. 

Mãe Neguinha, Legimean, cabeça de Dandalunda, Oxum, quando raspou, já 

tinha casa aberta há trinta anos. Quando começou, tocava seu Candomblé em um 

quartinho coberto por palha de dendê.

Quem fazia tudo no terreiro, de primeiro, era Mãinha e,  sendo 
mãinha uma pessoa muito calma e tranqüila, deixava Caldeira, 
meu pai, decidir sobre algumas coisas do terreiro. Painho tinha 
uma  função  extensa,  pois  ele  foi  seu  ‘braço-direito’,  e  nas 
festas tomava conta de tudo, era um verdadeiro guarda-costas 
do terreiro. Quando mãinha começou a ter seus abiãs foi que o 
problema  começou,  ela  ainda  não  era  iniciada 
tradicionalmente.  O  santo,  sempre  pedindo  que  ela  se 
iniciasse, que fosse raspada, catulada, e ela nada. Foi quando 
seus abiãs começaram a bolar que a coisa se resolveu. Como 
ela poderia raspar esse povo todo se não era raspada? Ela não 
podia fazer nada por eles e isso fez ela decidir. Aí ela decidiu 
se iniciar com seu Laurentino, seguindo a tradição de minha 
avó,  sua mãe.  Com um ano de santo,  mãinha recebeu seu 
decá  e   recolheu  seu  primeiro  barco  que  era  de  Oxum 
(ENTREVISTA, MARISÔNIA, MAR. 2009). 

 O critério de sete anos para a entrega do Decá não foi  utilizado com Mãe 

Neguinha,  dijina  Lejimean,  por  Samba de Amongo,  uma vez que ela  já  possuía 

conhecimento e experiência no Candomblé. Já tinha casa aberta, filhos-de-santo e 

Cambondos. Além disso, o  Rainha das Águas daria o suporte necessário, caso no 

precisasse. Assim, à frente do Terreiro Oxagrian, Mãe Neguinha foi a matriz de um 

número considerável de pais e filhos-de-santo.  

As festas que compunham o calendário do Terreiro Oxagrian, em sua primeira 

geração, eram: 31 de janeiro, quando tocava para comemorar o aniversário de santo 

(obrigação realizada internamente); 2 de fevereiro, festa de Iemanjá; 25 de março, a 

Ceia da sexta-feira da Paixão (tradição que herdou de Didi Caldeira); 23 de abril, 

festa de Oxóssi; 13 de junho, a feijoada de Ogum; 23 de junho, fogueira de Xangô, 
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período em que preparava e batizava a pemba, utilizando as brasas de sua fogueira 

que também eram postas nos quatro cantos do barracão para esquentar, produzir 

vibração. Esses preceitos antigos relacionados à fogueira de Zazi quase não são 

mais encontrados. No 2 de julho, realizava-se a festa do Caboclo Boiadeiro,  seu 

bate-folha; 26 de julho, a festa de Nanã; no mês de agosto, no dia 10, a festa de 

Tempo; no dia 16, a festa de Obaluaiê; e ainda no final do mês, a festa do Mano 

Martin  Parangolá116;  no  dia  22  de  setembro,  tinha  vez  o  caruru  dos  Ibejis, 

especialmente para seu erê, que se chamava Golfinho (ENTREVISTA, MARISÔNIA 

E SILVANDIRA, JAN 2009).

Em dezembro, acontecia então a festa para Dandalunda, Oxum. Esta durava 

dez dias, com uma programação complexa. No primeiro dia, ocorria a matança do 

boi. No segundo e terceiro dias, fazia-se um xirê normal. No quarto dia, era feito o 

caruru para Matamba. No quinto, sexto e sétimo dias, era realizado um xirê, com 

maianga117 e  reza  em determinados  horários.  No  oitavo  dia,  então,  acontecia  a 

entrega do presente de Dandalunda, Oxum na Boca da Barra. A água ainda era 

doce e calma. Os filhos colocavam o presente no barco ou em canoas que iam até a 

Pedra de Ilhéus118, onde eram entregues. Esta obrigação foi feita por mais de vinte 

anos. No nono dia, era a festa e Martin Parangolá e no décimo, o tabuleiro para 

Obaluaiê. No décimo primeiro dia, às cinco horas da manhã, todos se dirigiam em 

romaria até a Catedral de São Sebastião para rezar. No dia 31, realizavam-se as 

obrigações internas da casa. Além disso, entre essas datas, quinzenalmente, dava-

se o tabuleiro de Obaluaiê.

No dia 09 de abril de 2002, Mãe Neguinha faleceu. O sirrum foi feito por Ketuí, 

Mãe Gessi, irmã de santo de Antonio Laurentino. 

116

1

 Quando por algum motivo não se realizava a festa de Martin Parangolá neste período, 
esta festa era feita em dezembro. 

117

1

 Banho ritual dos noviços à madrugada.

118

1

 Ilha quase toda de rocha viva, próxima do porto de Ilhéus, que pode ser avistada de vários 
pontos da cidade. Ver sua localização no mapa 2 deste capítulo.
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João Caldeira assume a continuidade da casa, uma vez que foi através de sua 

mulher que passou a cultuar os orixás, realizar as obrigações e tocar. João Caldeira 

não chegou a ser feito tradicionalmente. Foi primeiro confirmado ogan na casa de 

seu pai e também na casa de D. Ester, na descida do Marciano. Por outro lado, João 

incorporava um caboclo, o Jaguaraçá, e com ele passou a atender as pessoas e ter 

também  seus  filhos-de-santo.  Por  não  ter  sido  raspado,  a  segunda  geração  do 

terreiro, na interpretação de Marisônia sua filha biológica, ficou limitada, pois João 

Caldeira não podia iniciar ninguém. Do ponto de vista da ortodoxia, da oficialidade, 

seus filhos-de-santo eram somente abiãs. Daquilo que viveu no terreiro de seu pai, 

Didi Caldeira, João seguia apenas a Ceia da sexta-feira da Paixão e a Festa de 

Caboclo no dia 2 de julho. Hoje, João Caldeira passou a direção do Terreiro para sua 

filha  Marisônia,  realizando  somente  em  sua  casa  algumas  obrigações  internas 

(ENTREVISTA, MARISÔNIA E SILVANDIRA, JAN 2009).

Marisônia comprou um terreno em Sambaituba, no Distrito de Aritaguá, zona 

rural de Ilhéus, mudando-se com sua família para uma casa próxima ao terreno, o 

que permitiu acompanhar a obra de construção do terreiro, que irá funcionar na Rua 

Santa  Mônica,  número  18.  A planta  de construção do terreiro  e  as observações 

apontadas por Marisônia nos forneceram os dados para a projeção do esquema de 

situação do terreiro (APÊNDICE H). Embora se encontre em obras, o terreiro realiza 

todas as suas obrigações internamente,  sem toques,  ou seja,  a festa.  Marisônia 

acredita  poder  inaugurá-lo  no  ano  de  2010.  A atual  zeladora  do  terreiro,  dijina 

Longaberenan, nasceu em 1969 em Ilhéus. Em 1989, fez seu santo com Samba de 

Amongo. Cabeça de Nanã com Ogum Dilê e Oxum Apará. Longaberenan sempre 

ajudou a Lejimean, sua mãe biológica, nas atividades do terreiro, sendo mais tarde a 

mãe pequena da casa (ENTREVISTA, MARISÔNIA, MAR. 2009).

O calendário de festas do terreiro sofreu algumas alterações. Muitas delas se 

deram de maneira a acompanhar as mudanças desse novo contexto. Um exemplo 

disso é a festa de dezembro para Oxum, que durava no mínimo dez dias. Hoje, é 

impossível realizar uma festa dessas, diz Longaberenam.

Hoje,  os  tempos  são  outros,  não  dá  mais  para  fazer  isso. 
Antigamente era mais fácil bancar uma festa de dez dias, hoje 
não tem como fazer uma festa dessa sozinha. E depois, uma 
festa precisa dos Cambondos, dos filhos e filhas de santo, e 
todo mundo trabalha.  E sem eles, não tem festa. Hoje são três 
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dias no máximo e, mesmo assim, demanda uma boa estrutura 
((ENTREVISTA, MARISÔNIA, MAR. 2009). 

Além disso, suprimiu-se do calendário o toque correspondente ao aniversário 

de santo de Legimean no dia 31 de janeiro e a ceia de 25 de março. 

Estão  fixados  os  festejos  nas  seguintes  datas:  no  dia  5  de  janeiro, 

Longaberenan toca para comemorar seu aniversário de santo; em 2 de fevereiro, 

realiza-se a festa de Iemanjá, com entrega de presentes; em 23 de abril, toca-se 

para Oxóssi; em 13 de junho, faz-se a feijoada de Ogum e no dia 23, a fogueira de 

Xangô; em 2 de julho, faz-se a festa do Caboclo Boiadeiro (caboclo de Legimean) e 

do Caboclo Boiadeiro Menino, atual bate-folha do terreiro; em 26 de julho, faz-se a 

festa de Nanã; em 10 de agosto, toca-se para Tempo; no dia 16, para Obaluaiê; no 

final do mês, a festa de Mano; em 9 de setembro, dá-se o caruru dos Ibejis; em 

dezembro, fazia-se a festa para Dandalunda, Oxum e Matamba, Iansa; no dia 31, 

realizavam-se as obrigações internas da casa. 

As narrativas de origem reportadas nesse capítulo se propuseram a apresentar 

as  referências  do  Candomblé  angola  a  partir  de  recortes  biográficos  e  dos 

acontecimentos  que  ainda  se  fazem  presentes  na  memória  dos  grupos 

correspondentes  aos  terreiros  estudados.  Embora  tais  narrativas  apresentadas 

mereçam uma análise detalhada, o que se propõe, aqui, no entanto é traçar um 

quadro que faça sentidode como as águas de angola se formaram em Ilhéus. Estes 

terreiros integram um macrocontexto afro-religioso em que se percebe uma intensa 

relação  entre  as  casas  e  entre  suas  lideranças,  no  constante  fluxo  de  suas 

atividades,  garantindo  a  continuidade  das  casas  e  reafirmando  suas  tradições 

religiosas em Ilhéus.

Torna-se  necessário  esclarecer  a  questão  da  superposição  das  categorias 

geração e sucessão. Nas árvores genealógicas contantes das páginas (125, 128. 

147, 153, 161, 165,174) que se referem aos terreiros (Matamba Tombenci, Ilê Axé 

Ijexá, Luando, Odé, Ilê Axé Guaniá de Oiá, Ilê Axé Dileuí e Oxagrian) é possível ver 

que  numa  mesma  geração  ocorrem  as  sucessões.  Veja-se  como  exemplo  o 

Tombenci, Euzébio e D. Roxa e no Luando, D. Conceição e D. Almerinda. 
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4.   O MACROCONTEXTO AFRO-RELIGIOSO: O MAPEAMENTO 2008

O universo  dos  terreiros  cadastrados  em 2008 revelou  uma dinâmica  afro-

religiosa já observada por João da Silva Campos nas primeiras décadas do século 

XX, para quem: “os candomblés derramam-se por toda cidade e pelos subúrbios” 
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(1943, p.289). Em Ilhéus, foram identificados 77 terreiros119 localizados em 18 dos 40 

bairros que delimitam o perímetro urbano e em 5 dos 10 distritos rurais da cidade120.

 O maior número de casas de culto localiza-se nos distritos, com um total de 

26% de terreiros em cinco distritos pesquisados, dos dez existentes. A região norte 

da cidade corresponde 24,7% do total de casas de culto. Na região central, podemos 

destacar a região da Avenida Esperança, o Alto do Basílio,  o bairro da Princesa 

Isabel e o Alto da Conquista. No conjunto destas localidades, estão concentrados 

dezesseis  terreiros  e  centros,  número  que  equivale  a  20,8%  do  total  de  casas 

encontradas  pela  pesquisa.  Observamos,  nas  demais  regiões  da  cidade,  a 

concentração de 14,3% a oeste e 14,3% ao sul.

Gráfico 1: Concentração de terreiros 

119

1

 Sabe-se que a Acbantu identificou,  além desses  77 terreiros,  mais  17,  totalizando 94 
terreiros no Município de Ilhéus. 

120

1

 Atualmente a Prefeitura está revendo a delimitação entre os bairros, ocasionando segundo 
Chefe de Gabinete José Nazal, uma nova organização espacial da Cidade que passará a ter 30 
bairros e 10 distritos rurais com seus povoados. Tal mudança está sendo desenvolvida em 
consonância  com  os  setores  censitários  do  IBGE  na  perspectiva  de  realização  de  uma 
amostragem por bairros no próximo censo.
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O  bairro  do  Teotônio  Vilela,  caracterizado  por  sua  alta  densidade 

populacional, foi o bairro que apresentou o maior número de casas, entre as regiões 

periféricas da cidade, onde foram identificados 11 terreiros. Observou-se que estas 

casas  surgiram  no  bairro  a  partir  da  década  de  80  e  acompanharam  o  seu 

desenvolvimento  durante  estes  anos.  Sua  expansão  territorial,  através  das 

ocupações, foi impulsionada pelo agravamento da crise da lavoura cacaueira no final 

da década de 80. 

Salvaguardando algumas diferenças, a descrição do bairro, aqui apresentada, 

corresponde à realidade dos demais bairros populares da cidade, onde se encontra 

localizada a maioria dos terreiros de Candomblé.

A presença de equipamentos urbanos, como sistema de iluminação pública e 

pavimentação  em  bom  estado  de  conservação  é  considerado  crítico  por  seus 

moradores, que apresentaram 80% de insatisfação com suas condições de moradia 

(HORA; MOREAU, 2004). Problemas relacionados à aquisição da casa própria e o 

alto  custo  dos  aluguéis  levaram  os  migrantes  das  áreas  rurais  ou  de  outros 

municípios  a  ocupar  e  aterrar  áreas  de  manguezais.  O acesso  ao  bairro  se  dá 

preferencialmente, por via terrestre; todavia, pode-se também chegar de barco ou 

canoa,  esta  última  ainda  bastante  utilizada  pelos  pescadores.  Essa  forma  de 

ocupação da área tornou-se recorrente nas demais periferias da cidade. Fazendas 

às  suas  margens  se  transformaram  em  bairros  populares,  com  um  número 

significativo  de  moradores  e uma estrutura básica  ainda precária.  A combinação 

entre densidade populacional e desorganização ocupacional do solo trouxe os mais 

variados  problemas,  como  a  violência,  o  tráfico  de  drogas,  entre  os  mais 

expressivos,  constante  em  quase  todos  os  bairros  populares,  incluindo  aqueles 

situados nos morros da cidade como Basílio, o Alto da Conquista121, Parque Infantil, 

Gamboa e Esperança, entre outros. 

O  bairro  do  Malhado,  situado  ao  norte  da  cidade,  apresentou  a  segunda 

concentração  de  terreiros,  com  8  terreiros  identificados.  Considerado  um  bairro 

populoso com saídas e ligações para vários pontos da cidade.

121

1

 O Bairro  da Conquista  apresenta  uma característica  espacial  relevante  que  é  possuir 
vários acessos (entradas e saídas), tendo como característica seu rápido acesso ao centro e, 
este ser um aspecto muito considerado por aqueles que desenvolvem atividades ilícitas.
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Apesar de o centro ser a região de melhor acesso, bem como os bairros do 

Malhado e o Alto da Conquista, com uma maior circulação dos transportes e uma 

melhor  infra-estrutura,  os  distritos  e  o  bairro  do  Teotônio  Vilela,  individualmente, 

apresentam uma maior densidade de casas de culto.

Durante a pesquisa de campo, foram encontrados 8 terreiros desativados. O 

motivo mais comum justificado para a interrupção ou mesmo o fechamento destas 

casas foi a morte do líder. A ausência de herdeiros na continuidade da casa refere-

se, primeiramente, à ausência da família biológica. A ocupação do cargo de mameto 

ou tata da casa é determinada, quase que na totalidade das casas, pelos laços de 

consangüinidade. Raro o terreiro cuja sucessão se deu baseado na família-de-santo, 

que, mesmo estando envolvida no processo de sucessão, raramente ocupa o cargo 

de líder da casa. A condição de tata ou mameto de inquice se efetiva quando se abre 

o próprio terreiro. O parentesco segmentar amplia e fortalece o terreiro de origem. O 

único caso em que a família de santo assumiu a continuidade da casa que se têm 

registro  foi  o  Terreiro  de  Odé,  de  Pai  Pedro,  que  sucedeu  a  finada  D.  Raquel, 

fotografada  por  Pierre  Verger  em  seu  regresso  a  Salvador,  quando  reabriu  seu 

terreiro.

Outra  razão  apresentada  nas  entrevistas  refere-se  a  casos  em  que  a 

liderança encerrou as atividades litúrgicas da casa por falta de recursos financeiros 

ou de saúde, realizando apenas as obrigações críticas. Encontramos alguns líderes 

enfermos que optaram por encerrar suas atividades religiosas.

A  média  do  tempo  de  existência  de  um  terreiro  em  Ilhéus  é  de 

aproximadamente 31 anos – entretanto mais de 50% destes espaços foram criados 

nos últimos trinta 30 anos. As décadas de 70 e 80 registraram o maior número de 

fundações  de  terreiros,  dentre  os  77  atuais  em  funcionamento  na  cidade.  Isto 

também pode ser explicado pela liberdade religiosa que se deu a partir da liberação 

da licença da Delegacia de Jogos e Costumes, através do Decreto lei n. 25095 de 

15 de janeiro 1976122. Por outro lado, estes dados revelam a existência de terreiros 

bastante antigos, que ajudam a elevar o número desta estatística,  a exemplo do 

122

1

 É possível ver algumas dessas licenças no Memorial Unzó Tombenci situado no Carilos, 
bairro da Conquista. 
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Tombenci,  fundado  em  1885.  Obviamente,  não  há  registros  suficientes  para 

comprovar  a  idade  exata  de  todas  essas  casas  de  culto;  a  pesquisa  tomou  o 

depoimento das próprias lideranças como base para a realização deste cálculo. É 

interessante observar que, dos 14 terreiros que funcionavam em Ilhéus na década 

de 40, 7 ainda tocam regularmente e sua sucessão se deu no âmbito da família 

biológica. 

O  desenvolvimento  histórico  das  religiões  afro-brasileiras  em  Ilhéus 

apresentou  certa  estabilidade  a  partir  da  década  70  do  século  passado, 

considerando a década de 40 seu marco inicial, onde se tem um número significativo 

de novas lideranças religiosas, precisamente, 14 lideranças, das quais sete terreiros 

permanecem ativos.  O  Tombenci,  o  Luando,  o  Rainha das águas,  o  Terreiro  de 

Oxalá, o  Terreiro de Oxum, o  Ilê Axé Ballomi,  Ilê Axé D’Oxum Odé Arô, segunda 

geração do Terreiro de Odé. O gráfico abaixo permite visualizar o processo histórico 

de constituição das lideranças afro-religiosas desde 1940, até o ano de 2008.

Gráfico 2: Série histórica de surgimento das Lideranças em Ilhéus.

A proeminência da nação angola na região foi confirmada. De fato, tanto os 

adeptos quanto os pesquisadores diziam ser a nação angola hegemônica em Ilhéus. 

Existiam  estimativas,  e  os  levantamentos  citados  no  capítulo  I,  por  motivos 

adversos, não publicaram seus dados, não os tornando acessíveis ao público em 

geral; contudo, forneceram informações relevantes para a comparação dos dados e 
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contextos posteriores. Além disso, também utilizamos os levantamentos existentes 

nos terreiros e as indicações feitas nas entrevistas a esse respeito. O povo-de-santo 

dispõe  de  seus  próprios  levantamentos,  que  utiliza  e  está  sempre  atualizando, 

especialmente em ocasiões de festas, período de intenso trânsito entre os terreiros. 

Das  77  lideranças  entrevistadas,  56,5%  declararam  pertencer  à  nação  angola, 

incluindo nesta totalidade os terreiros que se auto-identificaram como angola-congo. 

O número é bastante representativo, levando em consideração que apenas 15,4% 

destes  terreiros  se  auto-identificaram  como  nação  queto.  Outras  categorias  de 

nações denominadas pelas lideranças como angola-queto, angola-umbanda e gira 

de caboclo completam o universo desta estatística, exceto uma liderança que não 

definiu sua tradição.

A Umbanda, religião que na cultura brasileira agregou elementos de várias 

tradições  religiosas  como  o  Catolicismo,  o  Espiritismo e  o  Candomblé,  aparece 

também com um grande número de casas abertas no município. Foram identificadas 

13  casas  de  Umbanda,  número  que  representa  17,1%  do  total  de  cadastros 

efetivados. 

Gráfico 3: Nação dos terreiros.

A situação legal dos terrenos onde se localizam os terreiros, mesmo ocorrendo 

na adversidade, própria das ocupações, apresentou um aspecto comum, 90% dos 
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terrenos pertencem ao pai ou a mãe e santo. Muitos possuem a certidão de posse 

da  área;  outros,  a  escritura;  o  restante  encontra-se  nas  seguintes  situações:  o 

terreno  pertence  à  família  consanguínea da  primeira  geração  do terreiro;  outros 

funcionam com contrato de comodato, como o antigo Terreiro de Odé, atual área de 

funcionamento do Terreiro de Oxum; e por fim, os que o imóvel é alugado, situação 

rara. 

No  macrocontexto,  independentemente  da  nação  a  que  se  pertença,  os 

adeptos das religiões afro-brasileiras, são comumente denominados como: “povo-

de-santo”,  identificando  assim todos  aqueles  que compartilham crenças,  práticas 

rituais e visões de mundo semelhantes, os que fazem parte dos terreiros, a família-

de-santo.

Naquilo  que  podemos  identificar  como  sendo  os  valores  da  religião  estão 

assentadas as referências primordiais da identidade do homem. É um postulado, 

naquilo que podemos considerar elemento fundamental da existência, explicando e 

procurando uma localização no tempo e espaço, ao mesmo tempo, em que busca 

preservar  uma  memória  individual,  naquilo  que  lhe  é  singular,  síntese  de  uma 

memória comunal, subjetiva, inserindo, nesse complexo processo de produção, sua 

identidade na intimização com os deuses. Para o povo-de-santo, a religião justifica, 

antes de tudo, a vida e sua existência, com todas as características que lhe são 

socioculturalmente inerentes.

Nesse processo, estão postas, pelo menos, duas fontes referenciais que atuam 

na formação das identidades do povo-de-santo: uma relacionada à comunidade do 

terreiro e, por extensão a comunidade mais ampla; e outra, específica, da maior ou 

menor relação estabelecida entre cada pessoa e sua crença, especificamente, na 

relação com seu inquice/orixá, isto é, com o santo de sua cabeça. A cabeça é o orixá 

e o orixá é a cabeça, ambos compartilham a mesma energia (LODY, 2006). Neste 

sentido, temos representado, na cabeça, o natural – homem – e o “sobrenatural” – 

entidade –,  o humano e o divino, num só espaço do sujeito, o da cabeça. Nesse 

sentido, a segunda fornece os elementos que distinguem o povo-de-santo entre si, 

podendo estender-se à sociedade geral, uma vez que gera uma série de hábitos e 

comportamentos, dentro e fora do espaço litúrgico. Um exemplo é o uso de trajes 

brancos às sextas-feiras, dia de Oxalá, Lembá. Um preceito, que já foi cumprido por 
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todos dos terreiros, atualmente, pode-se observar que dois grupos o conservam: o 

das ialorixás e babalorixás e, o dos filhos de Oxalá/Lembá. 

Por outro lado, é possível notar que esse preceito foi incorporado ao hábito da 

comunidade mais ampla, onde se observa o maior uso do branco nas sextas-feiras. 

A cor branca é relacionada à existência e a tudo que, através dela, expressa as 

forças  criadoras  e  seu  lugar  no  cosmo.  Tanto  significa  a  vida,  quanto  pode 

representar a morte, principalmente, nas situações limítrofes expressas nos ritos de 

passagem.  Morrer  para  renascer.  Seu  simbolismo  encontra  expressão  nas 

representações  e  seus  sentidos,  transparecendo  a  calma,  a  estabilidade,  a 

imobilidade, o frio, o silêncio, a pureza e a prudência, além de evocar os elementos 

água  e  ar,  o  que  mitologicamente  representa  o  hálito  divino,  o  poder  genitor 

masculino e feminino, o provedor das gerações, próprio daquele considerado como 

o  grande  pai  (VOGEL;  MELLO;  PESSOA,  2007).  Esses  sentidos,  inseridos  aos 

preceitos  religiosos,  alimentam  as  referências  dirigidas  às  condutas  de  vida  e 

comportamento. 

Outro aspecto observado foi o trânsito religioso existente entre os terreiros e as 

demais  religiões.  A origem dos adeptos  do  Candomblé  indica  um pertencimento 

anterior diverso que inclui a religião Católica, as protestantes tradicionais – Batista e 

Presbiteriana – e os Espíritas kardecistas. É interessante observar que o fato de ser 

católico não impede que se pertença ao Candomblé. Muitas mães-de-santo vão à 

igreja, possuem imagens de santos em casa, em altares distintos. Cultuar outros 

santos, muitas vezes, é tido como um acúmulo de força, de proteção. Em princípio, 

não se deixa de ser um, para ser o outro,  ambos coexistem, subjetivamente. D. 

Laura explica essa correspondência, quando diz: 

Minha força  está  primeiramente  nos meus inquices,  mas eu 
tenho  imagens  de  santo,  acredito  neles  e  rezo  para  eles 
também.  É  outra  coisa,  e  a  eles  eu  também  peço  ajuda  e 
proteção. Lá eles têm Deus e nós temos Zambi, que no Queto 
é Olorum. E quem é Zambi? Zambi é Deus, o Deus supremo. 
Então todos têm um Deus e, nesse caso, eu acho que eles são 
a mesma pessoa, a mesma força (ENTREVISTA, DEZ, 2008). 

Pode-se inferir  o quanto os elementos judaico-cristãos “integram o sagrado, 

numa visão ampla do imaginário e, nas interpretações do povo-de-santo” (LODY, 
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2006,  p.10).  Os  santos  Católicos,  dinamizados  e  sincretizados  segundo  valores 

religiosos da Igreja, unidos ao fluente sincretismo afro-brasileiro, projetam um novo 

conjunto  litúrgico.  E  assim,  com  essas  alianças,  realizam  missas,  ladainhas, 

lavagens  de escadarias,  procissões,  festas,  autênticas  manifestações de  fé  com 

resoluções  brasileiras  (LODY,  2006).  Guerreiros  e  guerreiras,  figuras  heróicas  e 

lendárias,  mães ancestres e das águas,  divindades africanas e santos Católicos 

sacralizados na vida cotidiana da cidade através de uma moral religiosa.

O mesmo, entretanto,  não ocorre em relação às religiões evangélicas,  cuja 

tensão circula em torno da intolerância religiosa. Para se estar em uma, deixa-se de 

freqüentar a outra, ao menos por um tempo. Existem, nos terreiros, adeptos que 

eram evangélicos, da mesma forma que adeptos do Candomblé migraram para as 

Igrejas Evangélicas. Isso indica um trânsito diferenciado entre essas duas formas de 

religião,  a  partir  de  referências  religiosas  distintas,  formando,  portanto,  outros 

hábitos e padrões de comportamento.  Dessa forma,  evidenciam que o processo 

identitário corroeu a idéia de pertencimento apoiada a estruturas de fixação, solidez 

e  constância.  O  sujeito  aqui  se  faz  e  desfaz  nas  multiplicidades  inerentes  aos 

complexos  religiosos.  Intermediado  pelo  limite  e  pela  vizinhança,  o  sujeito 

singulariza-se na alteridade, diferenciando-se assim dos demais, e coletiviza-se nas 

multiplicidades, para além de si mesmo. Não se discute aqui a formação étnica do 

povo do terreiro e nem tampouco, da população de Ilhéus, onde temos as etnias de 

origem africana presentes nos comportamentos, nos hábitos e, principalmente, no 

amálgama criativo de uma religiosidade católica e afro-brasileira. Este, adaptado às 

condições históricas do litoral  sul  baiano,  de seu clima, suas festas, incluiu uma 

moral  e  uma ética  que  se  formou condizente  com os rigores  da  Igreja  Católica 

portuguesa.  Igreja  mais  permissiva,  aberta  aos associativismos,  às  organizações 

dos negros. 

Mesmo sofrendo tantas  perseguições,  especialmente  no  período do Estado 

Novo, os terreiros se distribuíram na sociedade mais ampla, representando parte do 

comportamento cotidiano da cidade. Em Ilhéus, integram explicitamente um fluente 

pensamento aculturativo. Atuam, acionam e inter-relacionam pessoas, instituições, 

sistemas e motivos sociais, sejam eles nos planos religiosos ou não, do incluso e do 

marginal, produzindo interferências em seu espaço, formando-o e conformando-o.  
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Em  relação  às  tensões  entre  diferentes  religiões  que  compõem  o  campo 

religioso de Ilhéus,  nenhum pai  ou mãe-de-santo apontou algum conflito em sua 

casa,  mas  todos  tinham  uma  história  para  contar  sobre  o  comportamento  dos 

adeptos da Igreja Universal, Testemunha de Jeová e Assembléia de Deus, quando 

estes adentravam o terreiro. A situação de trânsito também foi percebida no próprio 

campo religioso afro-brasileiro, sendo mais expressiva, a mudança de terreiro dentro 

de uma mesma nação do que a troca de águas123. 

Significativa  foi  a  constatação de que grande parte  das casas abertas hoje 

descendeu de terreiros da própria região, isto é, suas lideranças foram feitas por 

pais e mães-de-santo de Ilhéus, correspondendo a 43 terreiros, sendo que desse 

total, 36 terreiros declararam sua raiz, ou seja, sua descendência.

 Outras cidades da Bahia ou mesmo de outros estados do Brasil integram a 

ascendência de 26% das casas da cidade. Outros 18,2% não fizeram referência à 

sua origem. Dentre esse grupo, foi possível diferenciar aqueles que dizem não ter 

uma origem, isto é, que sua origem é sua própria casa, representando 50%; destes 

18,2%, daqueles que não quiseram informar, por quaisquer que seja o motivo, o 

nome de seu pai ou mãe-de-santo. 

Gráfico 4: Declaração de origem

123

1

 Expressão usada para designar que alguém muda de nação. Sai do queto para angola e 
vice-versa, ou da angola para umbanda e assim por diante.
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Existe, na cidade, uma predominância notável de lideranças femininas; 49 do 

montante de 77 lideranças entrevistadas são femininas.

A questão de gênero mereceria ser estudada mais detalhadamente e não foi o 

caso  desse  trabalho.  Entretanto,  farei  algumas  observações  que  ao  longo  do 

trabalho de campo se mostraram relevantes. A primeira delas é a constatação de 

quão delicada ainda é a abordagem desta questão. Além disso, as vicissitudes das 

mães-de-santo, dos tradicionais terreiros nagô de Salvador, serviram de fato como 

base para um padrão cultural desenvolvido nos terreiros ainda hoje. Este aspecto 

ganha especial significado quando se percebe sua implicação com as narrativas que 

dizem respeito aos princípios que regem o Candomblé, especialmente aquele que 

trata da iniciação masculina. 

Ruth Landes (2002), ao buscar compreender a lógica e o funcionamento dos 

Candomblés, enxergou na questão de gênero um terreno em movimento e mutação, 

interpretando a tendência de aumento do poder feminino não apenas através das 

mães-de-santo  de  antigos  terreiros  como  o  Gantois  e  o  Axé  Opo  Afonjá,  mas 

inserindo em sua análise o feminino dos homossexuais, a que ela identificou como 

homossexuais  passivos124,  nos  terreiros  de  caboclo  que  pesquisou.  A  autora 

introduziu um elemento importante à discussão, quando colocou: “A tradição afirma 

que somente mulheres estão aptas, pelo seu sexo, a tratar as divindades, e que o 

serviço dos homens é blasfemo e desvirilizante” (2002, p.321). A questão de gênero 

na  liderança  dos  terreiros  foi  também  um  marco  diferencial  entre  os  terreiros 

tradicionais nagôs e os terreiros bantos ou de caboclos, em que o homem pode 

tornar-se  chefe  do  culto.  Todavia,  o  princípio  fundamental  de  que  somente  a 

feminilidade  podia  servir  aos  deuses  permaneceu.  Ainda  segundo  Landes,  esta 

mesma  feminilidade,  até  então  atribuída  à  mulher,  será  a  brecha  que  os 

homossexuais irão usar para “[...]  penetrar nos influentes candomblés, têm agora 

voz, como sacerdotes, em todas as atividades vitais” (2002, p.327). Somente este 

grupo poderia preencher esses requisitos: os homossexuais, cuja feminilidade “[...] é 

ritualizada no transe sacerdotal, evidenciada pela flexibilidade do corpo, pela forma 

vagarosa e dengosa de seus movimentos, por sua sensualidade” (2002, p.327). 

124

1

 Aquele que toma a vestimenta e ocupações de mulher, e, eventualmente se “case” com 
um homem. Enfim adota os papeis social e sexual das mulheres. (LANDES, 2002).



200

É notável  a presença dos homossexuais nos terreiros em Ilhéus e muitos 

homens  já  são  sacerdotes,  apoiados,  venerados  e  respeitados  dentro  de  sua 

comunidade.

 Entretanto, a questão de gênero traz, implicitamente, a questão da iniciação 

masculina nos terreiros. Isso não significa a inexistência da presença masculina nos 

terreiros; ela sempre existiu. O homem, os tatas ou ogans desenvolvem atividades 

fundamentais, com funções e cargos bem definidos dentro da hierarquia de cada 

terreiro. A iniciação masculina é hoje tratada mais naturalmente pelos sacerdotes125 e 

sacerdotisas do culto. 

Sandoiá, ao falar sobre como D. Percília lidava no Luando com a questão da 

iniciação masculina, fez a seguinte observação:

No tempo de  mãe Percília,  ela  iniciava  homens,  só  que  se  esse 
homem tivesse como orixá de sua cabeça uma divindade mulher, ela 
conversava com o orixá, pedia “agô de benam”126 e passava na frente 
um orixá masculino. Ela dizia que em seu terreiro homem só dançava 
e incorporava orixá homem (ENTREVISTA, DEZ. 2008).

Pode-se observar que Mãe Percília, embora iniciasse homens que mais tarde 

abririam suas próprias casas de culto, inseria um diferencial,  pois só iniciava um 

homem sendo ou não homossexual, passando à frente uma entidade masculina, o 

que em certa medida impediu que os homens em seu barracão tivessem modos 

femininos ou mesmo dançassem travestidos na roupa de uma entidade feminina. 

Os  tabus  e  interdições  relacionados  ao  gênero  (feminino  ou  masculino) 

constituem uma série de atributos e especificidades, próprias a cada pessoa e seu 

santo. Isto porque se acredita que cada “cabeça” é feita da mesma substância dos 

deuses. A identificação criada a partir de uma origem divina produz-se a partir de um 

125

1

 Em casos muito raros, no passado, homens foram chefes de culto nagô e eram chamados 
“pais”. Como as mães, “fizeram” alguns filhos e muitas filhas, proibiram os sacerdotes de 
sexo  masculino  de  dançar  com as  mulheres  ou  de  dançar  em público  quando  possuídos 
(LANDES, 2002, p. 323). 

126

1

 Pedido de Licença. Nesse caso, ela pediu licença ao inquice.
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corpus mitológico que descreve o temperamento de cada divindade, sua linhagem, o 

elemento da natureza que lhe corresponde, entre outras coisas, fortalecendo o seu 

papel  na  comunidade e  no  mundo.  Nem todos os  inquices/orixás  se  encontram 

representados em todos os terreiros. 

O caráter e a natureza de cada divindade estão presentes no cotidiano dos 

terreiros  de  diferentes  formas,  se  estendendo  à  vida  da  cidade.  Assim,  temos 

estabelecidas as correlações entre os variados modelos míticos e litúrgicos, que se 

referem  mutuamente,  ordenando  continuamente  o  espaço  intercultural.  No  São 

João, temos a fogueira de Zazi, e no dia trinta de setembro, várias casas, quando 

não  fazem  festa,  oferecem  o  Amalá  de  Xangô.  Em  fevereiro,  a  cidade  festeja 

Caiá/Iemanjá e por ser São Jorge um dos padroeiros da cidade, Oxósse é festejado 

em seu dia. A lavagem das escadarias da Catedral de São Sebastião, o caruru de 

Cosme, o samba de Caboclo, as baianas de acarajé com seus tabuleiros, a capoeira 

angola de Mestre Virgílio, as bandeiras de Tempo e os blocos afros são referências 

culturais que nos remetem à força e ao vigor do candomblé angola em Ilhéus. Além 

disso, é comum se estabelecer uma relação dos deuses com os fenômenos naturais 

que ocorrem na cidade. Por exemplo, na madrugada anterior ao dia 4 de dezembro, 

dia de Santa Bárbara, Matamba, Iansã, em que ocorrem tempestades com raios e 

trovões.  Da intensidade desse fenômeno ou não,  uma série  de interpretações é 

realizada. Veiculadas entre as pessoas em geral, façam estas parte ou não do povo-

de-santo.  Esse  é  um  dos  vários  exemplos  que  poderiam  ser  apresentados  em 

relação a este aspecto. Seu significado, contudo, reside na constatação de que a 

circulação dessas cosmologias no cotidiano está entrelaçada muito naturalmente na 

vida da comunidade e já há algum tempo. 

No decorrer deste trabalho, apresentei características da tradição angola-congo 

inseridas nas narrativas. Também expliquei algumas categorias através do emprego 

de um termo específico, que tanto se fez presente nos terreiros como na cidade, 

sem,  contudo,  me  deter  mais  pormenorizadamente,  em  descrever  a  forma  de 

organização da tradição religiosa dos povos bantos. Esta organização identificou e 

agrupou os grupos étnicos de origem africana, servindo como referência à formação 

das nações de Candomblé. Creio ser necessário, antes de apresentar as divindades 

que se destacaram no mapeamento de 2008,  fazer  uma síntese dessa tradição, 
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buscando apresentá-la tanto quanto o permitem as ambíguas e intrincadas relações 

inerentes ao processo de intercâmbios e de hibridismos que ocorreram na diáspora. 

4.1 ALGUNS ASPECTOS DA COSMOLOGIA BANTO

Os trabalhos anteriores que se debruçaram sobre os povos bantos na África 

identificaram a presença de um Deus supremo, conhecido por  Zambi Apongo –  o 

todo poderoso, aquele que domina o universo, sendo as variações Nzambi Phungu, 

Aphungu e  Waphungo,  outras formas presentes na África banto que remetem ao 

mesmo Deus.

Nzambi tanto rege a ordem do mundo quanto o curso das vidas. Sua imagem 

representa concomitantemente o destino, as vicissitudes, as desgraças e a sorte, 

decorrentes no cotidiano dos sujeitos, sem, contudo, modificar o sentido geral do 

propósito  divino,  aquele  relacionado  diretamente  com  forças  sobre  as  quais  o 

homem pode exercer  uma influência.  Inquices é como foram identificadas essas 

forças (BALANDIER  apud  COSSARD, 2008). O termo inquice tem sua origem no 

quicongo Nkisi que significa segundo Laman, feitiço, feitiçaria, forma mágica, magia, 

doença  provocada  por  uma  feitiçaria.  Bittremieux  os  define  como  seres  supra-

humanos  criados  por  Deus  para  governarem  o  mundo  em  seu  lugar;  são 

principalmente  os  Nkisis espíritos,  feitiços  numa  maior  acepção  do  termo. 

(COSSARD, 2008).  Dizem que no passado os  Nkisis eram naturalmente bons e 

caridosos para os homens protegendo seus corpos e os alimentando, controlando as 

chuvas, as pestes e proporcionando o seu bem-estar. 

Fu-Kiau (2001), outra referência importante para compreensão da cosmogonia 

banto. Ao descrever a cosmologia dos bantos congoleses, especificamente, quando 

trata da relação entre os seres humanos e as forças ambientais,  observa que a 

atenção da vida de um homem está centrada no  N’kisi, elemento central  e mais 

importante. É a força elemento que tem o poder de Kinsa, palavra de raiz N’kisi, que 

possui o sentido de cuidar, curar por todos os meios, inclusive através da cerimônia. 

Daí a idéia que N’kisi  cuida dos seres humanos em todas as situações no mundo, 
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porque ele tem um corpo material que necessita de cuidados por N’kisi  (medicina). 

Por que ele vive em um mundo cercado por matadi (M) – minerais, bimbenina (B) – 

plantas e bulu (b) – os animais e, portanto, seu N’kisi deveria ser feito por elementos 

M-B-b. O tratamento do ser humano por  N’kisi baseado nesses três elementos é 

uma forma curativa psicossomática para equilibrar a vida de mûntu (pessoa) em seu 

meio  social  e  ambiental.  Ele  é  ao  mesmo tempo um vegetal,  um mineral  e  um 

animal, a sua saúde física implica na convergência ou mesmo no equilíbrio dessas 

forças/elementos (FU-KIAU, 2001). Macota Valdina Pinto baseada nos estudos que 

realizou sobre os bantos, 

[...]  Nkisi é  vida,  a  essência  invisível  que  se  manifesta  para  nós 
através dos pacotes, dos recipientes humanos, das pessoas por eles 
escolhidas; mas também são as pedras, o ferro ou qualquer objeto 
preparado  para  ser  a  representação  simbólica  do  invisível,  que 
chamamos  de  assentamento  do  Nkisi ou  aculturadamente, 
assentamento de santo, ou simplesmente santo (1997, p. 54).

O ser humano e as forças ambientais são um dos princípios que tecem a 

complexa cosmologia do Banto-Congo descrita por Fu-Kiau, em que o homem é 

percebido como um ser que vai e volta em torno do centro das forças vitais. Ele é o 

que é porque foi e re-era antes, e que vai ser, e voltar a ser novamente. Isto porque 

a  relação  entre  as  comunidades  viventes  e  seus  ancestrais,  os  seres 

espiritualizados, parte do princípio de que os mortos não estão mortos, são seres 

vivos apenas para além da “parede”, aguardando para os seus prováveis retornos 

no mundo físico,  ku nseke. Através dos símbolos de vazio e de vida crescente, os 

bantos explicam a formação do universo, as mudanças sobre a terra, a formação 

dos  rios,  montanhas  e  oceanos,  numa  relação  direta  com  o  homem,  seu 

crescimento, maturação e definição da vida. A concepção atribuída ao planeta terra 

advém da idéia de que esta possui o misterioso futu para vida. Ela é a garantia de 

sobrevivência da vida, ela é o todo em tudo. Esta concepção da terra, do planeta 

como  um  futu,  envolve  seis  palavras  chaves  contidas  na  língua  dos  Kikongos: 

Futu127, Nkisi, Kanga128, Kalunga129, Mu-diambu-dia130, Moyo131.

127

1

 Recipiente feito usualmente com um pedaço de tecido, casaca de árvore, folha ou pele de 
animal; é um recipiente de algo secreto e de grande valor para seu dono, carrega remédios 
protetores ou curativos, igualmente objetos secretos, pessoais como objetos simbólicos (...) 
(PINTO, 1997, p. 51)
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O significado que os aspectos religiosos contidos na cultura banto adquiriram 

nos terreiros de angola requer uma aproximação do olhar em relação ao complexo 

pensar dos bantos, transmitido, sobretudo, no kinkulo, na tradição oral. A gênese dos 

Bakongos é representada pela Kodya, concha de caracol considerada uma insígnia; 

símbolo  espiral  relacionado com o  conceito  de  contornar,  e  nele  está  contido  a 

sabedoria política, a arte do diálogo o respeito à hierarquia. Outra insígnia relevante 

é a cruz à qual está ligada a visão de mundo associada ao movimento do sol.

No pensar dos  Bakongos o mundo é formado por duas montanhas 
que  se  olham  nas  bases  e  são  separadas  pelas  águas;  eles  se 
imaginam sobre a montanha dos vivos de onde podem ver como o 
sol aparece, nasce e cresce, se expande passando por sobre suas 
cabeças e desaparece, morre do outro lado, para nascer na outra 
montanha,  no mundo de  mpeemba,  o  mundo dos ancestrais,  dos 
seres invisíveis.  O sol nasce a cada dia não apenas para clarear, 
mas  para  dar  uma  vida  nova  aos  seres  humanos;  o  sol  quando 
nasce,  vem de  mpeemba,  do  mundo dos ancestrais;  mpeemba é 
também o nome de um tipo de argila branca e recebê-la, ser untado 
por  ela  significa  ser  purificado  pelos  ancestrais.  Ligando  o  sol 
nascente ao poente, o sol do meio dia ao da meia noite teremos o 
desenho de uma cruz (PINTO, 1997, p.49)

128

1

 Ligar, amarrar, fixar, dar laço, juntar. Também significa codificar, ocultar, neutralizar, 
prevenir, proteger, imunizar. Quando o futu, o recipiente está ocupado, completo com o Nkisi, 
seu conteúdo, sua essência, o seu criador o amarra, enlaça para ocultar o poder secreto do seu 
feito, da sua criação [...] (PINTO, 1997, p.52).

129

1

 Alguém que é completo por si próprio, o todo em tudo. Metade emergente para vida 
terrestre e, metade submergindo para o mundo submarino e espiritual. Também significando 
oceano, limite entre esses dois mundos. Tomou o sentido daquilo que não se pode medir, da 
imensidão, entrada e saída, fonte e origem da vida, o princípio Deus de mudança. É a vida 
completa (FU-Kiau, 2004).

130

1

 Em intenção de, e prol de. O futu dia Nkinsi foi amarrado, codificado em prol da vida 
(PINTO, 1997)

131

1

 É o poder vital, a vida (PINTO, 1997).
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A cruz,  portanto,  representa os quatros movimentos do sol,  do contorno.  O 

significado  do  culto  aos  antepassados  está  completamente  envolvido  nessa 

concepção de mundo, seus espíritos voltam a terra para beneficiar a comunidade 

com sua experiência e sabedoria, um conhecimento vivido e acumulado. 

Em  La  Philosophie  Bantoue, notável  obra  de  Placide  Tempels  (1949), 

encontramos  assinalada  uma  elaboração  em  torno  da  noção  de  força,  espécie 

análoga de vitalismo ou metafísica dinâmica, principio indicador de todo empenho da 

cultura  banto na  direção  da  obtenção  e  reforço  desse  princípio  dinâmico. 

Concomitantemente,  desenvolve-se  o  sentido  de  vigilância  permanente  contra  a 

possibilidade de captura e perda da força vital por parte das pessoas. E infere o 

autor  que,  em  virtude  desse  pressuposto,  todas  as  hierarquias  acabam  sendo 

legitimadas numa escala de graus de vitalidade. 

A  tradição  cultural  seleciona  aquilo  que  é  ou  não  relevante,  situando  a 

comunidade  acerca  de  quais  são  os  seres  carregados  de  força  sagrada  e, 

determinando o que é necessário fazer para a criação de circuitos de comunicação; 

compreendendo e respondendo as mensagens das potências. 

Segundo Houis (1971, p.73),

As Potências dirigiram para o homem, desde os tempos primordiais, 
mensagens que ainda orientam sua vida e seus comportamentos, 
cujo significado está sempre presente a cada dia. Por seu lado, o 
homem responde às ofertas da Potência. 

Percebe-se,  neste  ponto,  uma  coerência  entre  os  autores  em  relação  à 

presença de um princípio dinâmico, representado pela força, energia. O vitalismo é a 

sua religião, e não é animismo. Além disso, é possível estabelecer uma correlação 

análoga  com  a  noção  de  axé  dos  nagôs  –  iorubás,  princípio  que  assegura  a 

existência dinâmica, podendo aumentar ou diminuir,  variações determinadas pela 

atividade e condutas rituais (SANTOS, 1986).  

Das relações entre essa forma de pensar o mundo e as tradições religiosas 

advindas dessa cosmogonia, temos ainda hoje, no Brasil, a presença dos inquices. 

Sua origem, entretanto, é difícil de ser precisada, tanto porque houve muito pouca 
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pesquisa sobre a religião antiga praticada no Congo e em Angola, como porque a 

evangelização132 no Congo começou logo depois da chegada dos portugueses. 

Silveira (2006) fez uma extensa relação dos inquices cultuados em Salvador e 

Gisèle Omindarewá Cossard (2008) inseriu outros, cultuados na Bahia e no Rio de 

Janeiro. Macota Valdina Pinto e o Xicarangomo Emetério de Santana também os 

descreveram nos Encontros de Nações de Candomblé, realizado pelo CEAO, em 

Salvador (1984 e 1997).  Dessa maneira,  pude elencar os inquices cultuados em 

Salvador e estabelecer uma relação com os inquices cultuados em Ilhéus. Nesse 

fazer,  tanto  usei  o  levantamento  realizado  em  2008,  quanto  às  informações  de 

lideranças  como  mameto  Mukalê,  tata  Kajiogongo,  tata  Munanganga,  mameto 

Sandoiá, mameto Dileui, mameto Nancanci, tata Talelua, mameto Longaberenan e o 

babalorixá Ajalah Deré, D. Aidé, Vitória, Silvandira e Vilma.

A tabela abaixo buscou sistematizar as variadas fontes e ao mesmo tempo 

fornecer um panorama comparativo da cosmologia dessa tradição religiosa e suas 

divindades, os inquices, presentes em Salvador e Ilhéus e seus correspondentes no 

jeje e no queto. 

Tabela 2 – Elementos da Cosmogonia da Tradição Angola-Congo

Angola
 Salvador

Angola
Ilhéus

Jêje Queto

Ser Criador Zambi, 
Zampiapungo

Zambi, Zambi-
Apongo-Natu

Mawu Olorum

Ancestrais Bakulu Bakulu Oku-Orum

Espírito do 
Morto

Vumbi Vumbi Kotitó Egun

Entidades 
força/energia

Inquices Inquices Vodun Orixá

132

1

 Em  1596,  a  Diocese  de  Luanda  havia  sido  fundada.  Em  1640,  os  Capuchinhos  se 
estabeleceram em diversos pontos do país,  evangelizando e  catequizando grande parte  da 
população,  destruindo  queimando  os  ídolos,  com o  objetivo  de  erradicar  as  superstições 
(COSSARD, 2008, p. 64).
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Entidade 
Criança

Vunji Vunji,
Kafioto

Bêji Erê

Antes de descrever as divindades cultuadas no Candomblé – inquices, orixás e 

voduns –, convém reiterar aspectos de sua cosmologia inerentes a todo o processo 

simbólico que encerra o  panteão das divindades nos terreiros de Candomblé. Isso 

porque,  em sua cosmologia,  o  sentido  se  dá  entrelaçado a  um vasto  repertório 

simbólico.  As cores,  com suas derivações e matizes,  compõem os atributos das 

divindades,  entremeando-se  na  vida  como  um  todo133.  Aqui,  nos  deteremos 

especialmente em sua utilização na liturgia, uma vez que são consideradas como 

dotadas de energia. Assim, as cores adquirem o sentido atribuído por Itten (1970, 

p.12): “São forças, energias radiantes que nos afetam positiva ou negativamente, 

quer nos apercebamos disso ou não”. No Candomblé, constituem genuínas forças 

vitais que, usadas de acordo com os preceitos, influenciam o destino dos sujeitos. 

Idéia  que  se  apóia  no  princípio  “de  que  todos  os  seres  dotados  de  existência 

individualizada  são  constituídos  de  parcelas  variáveis  das  matérias  cósmicas 

primordiais. Os seres humanos, inclusive” (VOGEL; MELLO; PESSOA, 2007, p. 99). 

A classificação das cores estabelecida por Victor Turner (1967) presentes no 

ritual  ndembu, se desenvolve a partir da comparação entre etnografias de culturas 

da  África,  Malásia,  Austrália,  América do  Norte  e  do Mundo Antigo,  levando-o  à 

formulação da proposição: a recorrência de uma tríade formada pelas cores branca, 

vermelha e preta.

Juana Elbein dos Santos, em seu argumento sobre o axé, afirmou que “esta 

força vital se encontra nas “substâncias essenciais de cada um dos seres, animados 

ou não, simples ou complexos, que compõem o mundo” (1976, p. 41). Esses seres, 

identificados pela autora como portadores de axé, se encontram em três categorias 

133

1

 As cores revelam um extraordinário poder de focalização, tanto para os seres humanos, 
quanto para qualquer espécie que possua o dom da visão das cores. São desse modo, capazes 
de solucionar problemas práticos, mais ou menos relevantes, de orientação diante do mundo. 
Identificam e distinguem as coisas permitindo ajuizar sua natureza e qualidades. Indicam a 
folhagem comestível, a fruta madura, a carne fresca, a água limpa, a substância benéfica, da 
mesma forma que tornam possível a importante distinção dos seus contrários. Têm, pois, um 
indiscutível alcance para os processos quotidianos da cognição (VOGEL; MELLO; PESSOA, 
2007, p. 102).
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a que ela denominou, respectivamente, como  sangue vermelho,  sangue branco e 

sangue preto. Cada categoria dessas encontra-se representada nos reinos mineral, 

vegetal  e  animal.  Essa interpretação possui  uma relação de semelhança com a 

narrativa  dos  Ndembos sobre  os  rios  branco,  vermelho  e preto.  Tríade  que  faz 

alusão não somente à idéia de fluxo, trânsito, como também remete aos afluentes 

corporais especificamente e, ainda, à própria noção de força que carregam consigo 

determinadas qualidades e atributos (TURNER, 1967). A tríade sugerida tanto por 

Turner quanto por Santos é que sangue e rios, ambas animadas pela metáfora do 

fluxo vital que anima o universo, possuem uma sutil diferença. Turner introduz uma 

outra alternativa semântica, quando se refere ao termo princípio, inferindo que este 

tanto pode significar algo que funciona ativamente, uma causa natural  dotada de 

eficácia e,  portanto,  capaz de engendramento,  quanto a idéia de preceito moral, 

norma ou lei, isto é, uma causa social. Daí preferir referir-se a princípios (TURNER, 

1967,  p. 89-90). Entretanto, sabe-se que o mundo não é somente branco, vermelho 

e preto. A esse respeito, Goethe faz a seguinte observação,

Na natureza não existem cores, mas sim infindáveis matizes, 
mantendo relações de semelhança ou de dessemelhança uns 
com  os  outros,  do  mesmo  modo  que  a  forma  e  a  matéria 
individualizadas  na  diversidade  absoluta  das  coisas  quando 
consideradas nas suas singularidades irrevogáveis (GOETHE 
apud GUERREIRO, 1981, p.71). 

Todavia, Goethe acredita ser possível derivar todos os matizes de uma tríade 

de cores básicas: amarelo, vermelho e azul. Neste sentido, Santos reafirma isso, ao 

sustentar a tríade cromática formada pelo branco, vermelho e preto, na cromatologia 

do Candomblé. Para a autora, o amarelo constitui-se numa derivação do vermelho, 

da mesma forma seriam o verde e o azul,  derivações do preto. O que interessa 

destacar aqui é sua função enquanto dispositivo simbólico ou como diria Itten, nexos 

motivados de significação. Por sua vez,

As cores envolvem não só o intelecto aplicado à pragmática da 
existência,  mas  também  às  paixões  humanas.  Servem  na 
mediação  das  relações  dos  homens  com  o  mundo  e  dos 
homens uns com os outros. Estão ligadas de forma íntima e 
direta tanto aos processos vitais quanto aos processos sociais. 
São  portadoras  e  informação  e  de  valor  (VOGEL;  MELLO: 
PESSOA, 2007, p. 102).
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Sua relação  com o  corpus mitológico  compõe os  atributos  das  divindades, 

ampliando  e  fortalecendo  à  própria  noção  de  força  inerente  a  cada  uma delas. 

Dados seus princípios, cada entidade possui uma cor ou cores, não se escolhe, elas 

já possuem. Já se sabem as variações de seus matizes. É tabu. Já foi determinado 

antes, pelos antepassados. 

Assim, as cores se constituem fonte de referência  para as cosmologias do 

Candomblé, enquanto energia primordial. Aspecto comum que correlaciona distintos 

modelos  míticos  e  litúrgicos,  estabelecendo  correspondências  entre  as  tradições 

afro-religiosas, uma vez que perpassa todo o constructo religioso a que chamamos 

de Candomblé. 

Das correlações ou ligações simbólicas estabelecidas no campo afro-religioso, 

pareceu ter sido o modelo nagô o estruturador do Candomblé, como o temos hoje. É 

verdade que a linguagem litúrgica que circula na maioria dos terreiros em Ilhéus 

apresenta forte referência nagô. E poucos terreiros falam nos inquices; tanto suas 

lideranças quanto  seus adeptos  fazem referência  aos orixás.  Entretanto,  quando 

questionados sobre essa questão, a maioria estabelecia a correspondência entre 

eles. Muitos justificam seu uso, dizendo: “ninguém sabe o que é um inquice, mas 

todos sabem sobre quem é o orixá”; esta frase me foi dita por várias lideranças. É 

possível, ainda, perceber a influência de determinado repertório iorubá no cotidiano 

dos terreiros. Mas há também, e de forma perceptível, um vasto repertório banto 

entrelaçado ao iorubá, de modo que combinados, de acordo com a tradição de cada 

casa,  particularmente  e,  do  contexto  externo,  formado  por  outros  terreiros, 

produziram o que podemos chamar de “língua franca” que circula entre o povo-de-

santo, onde os termos nagôs estão mais presentes. Afora isso, a música, o toque 

dos atabaques, a dança, algumas variações de cores, indumentárias entre outros 

atributos irão estabelecer as diferenças entre as nações.

As divindades, quando relacionadas entre si e com as formas e fenômenos da 

natureza, produzem um arranjo mítico capaz de exprimir identificações e distinções 

entre  as  próprias  divindades  (comportamento,  qualidades,  características), 

estendendo-se  aos  homens,  a  partir  de  sua  filiação  com elas.  “Trata-se  de  um 

arranjo mítico, dado que identidades míticas estão implicadas” (SERRA, 1995, 201). 
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Essas identificações encerram a forma como o terreiro se organiza para o culto aos 

diversos  inquices,  orixás  ou  voduns  e,  evidencia  a  rica  polissemia  presente  na 

prática ritual,  bem como uma multiplicação extraordinária de suas divindades. As 

diferenças e identificações se expressam nas cerimônias em sua totalidade, desde 

as  obrigações  realizadas  internamente  pelos  membros  do  terreiro  até  as  festas 

públicas,  abarcando  um  repertório  simbólico  e  material  que  encontra  expressão 

numa variedade de alimentos (vegetais e animais) formas de preparo, cozimento, 

arrumação do prato, ferramentas, cores e símbolos sagrados, o que nos remete a 

uma estética natural religiosa, portadora de preceitos e produtora de subjetividades. 

Esse  aspecto  diferencia  o  Candomblé  dos  sistemas  religiosos  que  atribuem um 

distanciamento das coisas desse mundo,  inclusive dos prazeres provenientes do 

corpo, como uma condição para se adquirir a “perfectibilidade moral e espiritual”. 

Como afirma Silva,

No  Candomblé,  as  coisas  deste  mundo  são  elementos 
fundamentais  para  a  manifestação  do  sagrado.  Embora 
localizados em universos diferenciados, deuses e homens, não 
constituem  duas  ordens  dicotômicas  [...].  O  deus  se  deixa 
assentar  no  jarro  votivo,  ao  mesmo  tempo  em  que  ganha 
mobilidade  no  corpo  do  devoto  que  se  pinta,  se  veste,  se 
adorna para celebrar, com dança, música, comida e êxtase o 
encontro entre o humano e o divino (2001, p. 9).

Várias são as coisas “desse mundo” de uso e simbolização para as nações de 

Candomblé. Destacamos aqui o código cromático estabelecido entre a divindade e o 

homem, uma vez que entre outros atributos, ele se baseia na mitologia dos deuses. 

Além  disso,  as  cores  proporcionam  uma  identificação  visual  entre  os  iniciados, 

adeptos e simpatizantes do Candomblé. De acordo com Lody (2001, p.70),

[...]  existem  princípios  cromáticos  comuns  que  perpassam  pelas 
diferentes nações e outros assumem peculiaridades que funcionam 
como reforço iconográfico  da própria  nação ou das  categorias  de 
deuses  que  são  identificados  por  cores,  suas  combinações, 
quantificações  e  pelos  diferentes  objetos  incluídos  como 
complementares nos fios de conta.

Entretanto, a cor é um dos elementos que combinados a uma variação de 

atributos,  irá  compor  a  essência  do  corpus mitológico  e,  dessa  forma,  atribuir 
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sentidos e significados que dizem respeito a cada inquice, orixá e vodum dentro de 

um universo religioso maior, em que estes se inserem.

4.2 INQUICES, ORIXÁS, VODUNS E CABOCLOS

O  estudo  comparativo  entre  os  inquices,  que  compõem  o  Candomblé  em 

Salvador e Ilhéus, objetivou identificar as entidades que persistiram ainda hoje, em 

ambas  as  cidades.  Devo  esclarecer  que  a  comparação  foi  somente  entre  as 

divindades  da  nação  angola,  os  orixás  e  voduns,  nação  jêje  e  queto  foram 

correlacionados. 

As  Entidades  e  suas 
energias

Angola Salvador Angola Ilhéus Jêje Queto  e 

Ijexá

Aquele que possui o 
domínio dos caminhos, 
das estradas. Os 
mensageiros 

Cores: vermelho e 
preta

Bombojira, Unjira, 
Unjila, Inzila, Imbé 
Perequeté, 
Ingambeiro, 
CaracociTibiriri e 
Mabila, Bombongira, 
Cariapemba, 
Padilha

Aluvaiá, Bombonjira, 
Perequeté, Aluvá.

Elegbara Exu

Energia do ferro, dos 
metais, regente dos 
ferreiros e dos 
guerreiros, tido como 
aquele que abre os 
caminhos, o condutor 
da floresta

Cor: azul escuro

Inkôssi Mukumbi, 
Rôji Mucumbi, 
Roxe-mucumbê, 
Roje Imboré, Roje 
Kiama (Kianda)

Inkôsse, Roxe 
Mucumbe 

Gu Ogun

Das matas, dos 
animais; regente dos 
caçadores134 

Mutakalambô, 
Mutalambô

Kassanrangongo, 

Mutakalambô, 
Mutacuzambê, 
Burugunço, Cabila

Agangafolu Oxosse

134

1

 Cascudo identifica Mutacalombo na região litorânea de Angola como um deus que é 
senhor dos animais aquáticos que é casado com Caiongo e tão amoroso da mulher que a 
cavalga  quando  nas  manifestações  provocadas  pelos  xinguiladores,  médiuns,  aparelhos, 
“cavalo de santo” como dizem na Bahia (2001, p.19).
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 Cor: verde

Burunguço, 

Kizanguira, 

Mutacalombo

Das matas e das 
águas, dos animais 
terrestres e aquáticos, 
identificado como o 
caçador que tem 
relação com os 
animais aquáticos

Cor:  azul  turquesa  e 

amarela

Gomgombira, 
gongombila

Gomgombira Jaossi Logun Edé

Energia dos vegetais 
da essência das folhas, 
rege as misturas entre 
a terra, a água e os 
vegetais, identificando-
se com o alquimista, 
dono e conhecedor 
das folhas

Cor: verde

Katendê

Kaité e Kaitumba

Catendê, Kaitumba Ágüe Ossaim

Energia dos raios, do 
trovão, do fogo. 
Destinado a acalmar a 
cólera do raio e das 
tempestades. Regente 
dos advogados e 
identificado como a 
entidade da justiça. 
Representa a realeza 
em toda sua extensão 

Cor: vermelha e branca

Zazi,  Zaji,  Lwangu, 

Inzazi,  Npanzu, 

Kassubenganga, 

Kambalanguanje, 

Lumbondo,  Luango, 

Kibuco 

Zazi, Inzazi, Kibuco, 
Luango, Muilo

Sobô, Badé, Xangô, Airá, 

Energia da terra com 
domínio e poder sobre 
as doenças 
epidêmicas: a 
transmutação, 

Cor:  preta,  branca  e 

vermelha.

Kavungu, Insumbu, 
Cabungo, Tingongo, 
Intoto, Muende, 
Indumbo, Impanzo, 
Panzo, Ampolo, 
Kassubenca, Aloje 

Kavungo, Kaviungo Ajunsum Obaluayê, 
Omolu

Energia do ar, do 
movimento constante, 
o vento. Simboliza 
todas as flutuações de 
que dependem as 
manifestações 
climáticas, as 
estações, a 
temperatura, o vento a 
chuva e o sol. Senhor 
das árvores sagradas, 
da cronologia.

Tempu, Tembu, 
Dembwa, 
Tembua,Kiamuilo, 
Muilo, Tempo 
Diambanganga, 
tempo Kiamwilo, 
Luindimbanda, Caiti, 
Cuqueto, 
Diamoringanga

Kitembo, Tempu Pararaci, 

Loko

Aruarô

Iroko
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Cores: azul claro e 
branca: 

Energia responsável 
pela continuidade das 
águas, pelo ciclo 
d’água e sua força. A 
força da vida contida 
na água.

Simbolizado pelo arco-
íris e pela serpente.

Cores: verde e amarela

Angorô, 
Angoromeian, 
Anvulá

Angorô Bessén Oxumarê

Energia da 
reunificação, 
procriação, geração, e 
pacificação. Pai 
ancestral dos demais 
inquices. Mediador 
entre os vivos e os 
mortos

Cor: branca

Lembá, 
Lembarenganga, 
Lembafurama, 
Gangafurama, 
Cassuté, 
Jamafurama, 
Kanjanjê, 
Lembaranganjê

Lemba

Lembafurama, 
Lembarenganga 
Cassuté, Avereketu, 
Lembadilé

Olissa

Lisa

Oxalá, 
Oxaguiã, 
Oxalufã

Energia das 
tempestades, dos 
ventos, trovoadas e do 
fogo, das águas 
turbulentas. Possui o 
domínio sobre os 
mortos. Também está 
ligada ao domínio de 
Zazi

Cor: vermelha

Bamburussema, 
Angorussema, 
Kaiongo

Matamba, 
Angurucemanvulá, 
Oyá  Matamba. 
Keuandá, 
Caramocê.

Bamburussema 
Matamba, Kaiango.

Iansã

Oyá

Energia das águas, dos 
lagos, das fontes, dos 
rios, da beleza e 
riqueza. Considerada 
mãe da fertilidade, e 
protetora dos fetos e 
das crianças pequenas

Cor: amarela

Dandalunda, 
Kissimbi Kiamaza, 
Kissimbi, 
Mandereuá

Quissimbiquia Meiã

Dandalunda, 
Kissimbi, Samba

Aziri Tobossi Oxum

Energia das águas do 
mar, dos oceanos e 
peixes. Também ligada 
à fertilidade. E a 
maternidade sendo a 
ela confiada a 
educação, a conduta 
correta na vida e a 
sabedoria para 
enfrentar momentos 
difíceis.

Cores: azul claro e 
branco

Kaialá, 
Kaiarê,Kaiari, 
Kaiaia, Samba, 
Samba Katalunda, 
Munguá Kukueto

Kaia, Kaialá, Kaiarê Aziri Kaiá Yemanjá
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Energia  dos pântanos, 
dos  manguezais,  da 
lama  original  que  ao 
endurecer  formou  a 
terra.  A  grande 
senhora da morte e do 
renascimento  É 
considerado  o  inquice 
mais  velho,  a  origem 
dos  demais  inquices. 
Por  isso,  o  inquice 
ancestral  e  todos  lhe 
prestam reverência.

Cor: azul claro

Mameto  Zumbá, 
Zumbanganga, 
Zumbá, 
Gangazumba

Mameto  Zumbá, 
Zumbanganga, 
Zumbarandanda

Nanã Buluku Nanã

Energia  das 
montanhas.

Cor: Branco

Olorokê

Quadro 1 : Os inquices/voduns/orixás

Ademais, existem ainda as divindades que não são incorporadas. No Ilê Axé 

Ijexá,  candomblé descrito  anteriormente,  há o culto  de  Obatalá,  Pai  da  Criação; 

Orumilá, a Testemunha do Destino e Oduduia, a Mãe Terra. Para além disso, ainda 

há referência a Olorum e a Oludumare. Na verdade, não se trata de deuses, mas 

títulos que são atribuídos ao Criador do Universo. Assim Olorum é Deus no seu 

atributo de Mestre do Céu, tal qual o é Zambi. Oludumare é Deus, no seu atributo de 

Controlador do Destino (ENTREVISTA, RUY, JAN. 2008).

As  principais  divindades  de  cada  terreiro  compõem  o  seguinte  corpus 

mitológico  na  cidade:  Matamba,  cujo  correspondente  no  queto  é  Iansã,  foi  a 

divindade mais representativa à frente dos terreiros em Ilhéus; 19 terreiros a têm 

como principal  entidade.  Em seguida,  temos  Inkôsse  Mukumbi,  Roji  Mucumbo / 

Ogum  representado  em  16  terreiros.  Considerando  que  Oxum  Apará  é  uma 

qualidade de Oxum/Dandalunda, 10 terreiros a possuem como principal divindade. 

Em  seguida,  teremos  Zazi/Xangô,  Caiá/Iemanjá,  Lembá/Oxalá,  Kavungo/Omolu, 

Mutacalambo/Oxosse,  Zumbá/Nanã,  Angorô/Oxumaré,  Tempo/Aruarô  e 

Catendê/Ossaim. Aqui estão apresentados os inquices principais de cada terreiro. O 

Caboclo  também  apareceu  como  principal  entidade  de  02  terreiros.  Isso  não 

significa que esta entidade não se faça presente nos restantes, ao contrário, seu 

culto é praticado em todos os terreiros de nação angola, estendendo-se aos terreiros 

queto da Cidade. 
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Outros  aspectos  afirmam  a  tradição  angola  nos  terreiros  de  Ilhéus:  a 

recorrência de determinados assentamentos como o de Tempo e de Catendê é um 

deles.  Esses  assentamentos  independem  do  inquice/orixá  principal  do  terreiro. 

Sobre  Catendê,  o  Xicarangomo  Esmeraldo  Emetério  de  Santana  o  apresenta 

através do seguinte mito:

O dono-da-matas, que eu conheço, é Catendê. Agora o Oxossi vivia 
caçando. Tem até um casozinho dele, cá, do ‘lado do angola’.  Eu 
faço questão de frisar porque eu estou falando do angola. Quando eu 
entro em outra ‘nação’ é para mostrar a diferença do nome. Ele é 
irmão de Catendê e dos outros Oxóssis, mas havia uma diferença, 
porque eles eram irmãos, mas não do mesmo pai.  Então, ele, por 
não ser do mesmo pai, tinha um ‘pigarro’ com os outros irmãos. Não 
gostava da mãe. Então só vivia pelos matos, para não estar olhando 
a  ‘velha’.  Até  que,  um  dia,  ele  veio  chegando  e  viu  aquela 
aglomeração perto da porta, lhe disseram: ‘Sua mãe faleceu’. Aí ele 
diz: ‘Dafidi Fafá quênem’ palavras que me ensinaram como sendo: 
‘Deus a tenha por lá’. Ele não gostava da mãe, mas, mesmo assim, 
com a morte dela, embrenhou-se nas matas. Mas, sendo Catendê, 
seu irmão, o verdadeiro dono das matas. Catendê este também tem 
um casinho. Muito interesseiro, desde menino, a vida dele era tirar 
folhas para uns e outros porque lhe foi ensinado: ‘Essa folha serve 
para isso’. É o médico das mezinhas, dos remédios, o doutor-das-
folhas.  Então  ele  ia  tirando  folha  para  isso,  folha  para  aquilo,  e 
aprendendo. O sujeito lhe dava um vintém, um pedaço de fumo. Ele 
fumava cachimbo, escondido dos seus pais. Daí veio a lenda de se 
levar fumo para o mato, mel de abelha, etc. Houve um cidadão que 
era fazedor de balaios e tirava cipó. Mas sempre que ia pegar ‘ele’ 
(catendê),  para poder sair  e entrar  naquelas matas,  dizia:  ‘Ah me 
esqueci do fumo’. E assim nunca levava. Catendê aí pensava: ‘Ah eu 
vou fazer uma boa’.  O fazedor de balaios veio.  Cantendê não lhe 
perguntou se trouxe as oferendas e levou ‘ele’ por diversas entradas, 
por  aqui,  por  ali,  e  disse:  ‘Espere  aí,  que eu vou ali’.  E largou o 
sujeito lá, no mato, e ele se perdeu. Também têm a lenda que chama 
Saci-pererê, quando se vai para o mato que não se leva fumo, não 
leva dinheiro.  É o  mesmo Caipora,  é  ele,  é  o Catendê quem faz 
essas  travessuras  todas,  segundo  a  lenda  que  chegou  ao  meu 
conhecimento. (1984, p.40-41). 

Observa-se que o Xicarangomo estabelece uma íntima relação entre Catendê 

e  Oxosse,  explicando,  através  do  mito,  correlações  e  correspondências.  O  mito 

estabelece  uma  relação  de  parentesco  entre  duas  divindades,  tidas  como  de 

diferentes ‘nações’, salvaguardando suas diferenças. Estabelece uma analogia com 

contos populares, reafirmando características da entidade presentes, ainda hoje, no 

imaginário popular como o protetor das matas e dos animais da floresta. Contudo, 
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mostra  seu  lado  implacável  com  aqueles  que  lhe  faltam  com  a  palavra,  que 

prometem e não cumprem, reafirmando a existência dos princípios morais e éticos.

Certamente, aqui, está posto um aspecto sobre o conhecimento das folhas e 

sua alquimia, que originou no imaginário povo-de-santo a afirmação: “as folhas são 

do  angola”  e,  nesse  caso  específico,  seu  conhecimento  se  deu,  na  longa  e 

duradoura relação de troca entre negros e índios.  A importância  das folhas,  seu 

poder  curativo,  seu  uso  na  liturgia  é  recorrente  de  procedências  distintas  do 

continente africano, e, no caso dos terreiros,  angolas, nagôs e caboclos as têm, 

inseridas na liturgia. A questão é: os negros “angola” utilizaram a flora e fauna local, 

em seus  rituais,  essa  era  a  única  opção  para  seu  desenvolvimento.  Os  nagôs, 

quando introduzidos na Bahia, estabeleceram um comércio entre Brasil e a África, 

tendo  assim  a  condição  de  utilizar  folhas,  especiarias,  objetos,  cuja  origem  era 

africana, produzindo uma ideia de continuidade das tradições religiosas e de um 

culto autóctone. Mas nem tudo que compõe o culto pode, a todo o momento, vir da 

África, o que implicou substituição. Neste sentido, o angola tinha já adquirido um 

largo  conhecimento.  O  dono  das  folhas  no  angola,  Catendê,  têm  uma  vital 

importância. Alquimista, biólogo que é, não só provê as outras entidades, uma vez 

que cada uma carrega sua folha, sua insaba135, como é o produtor das misturas, dos 

remédios, o curador,  e nesse sentido, também o médico, uma vez que possui  o 

profundo conhecimento sobre cada um delas, suas propriedades, para que serve, 

onde pode atuar cada uma delas. Ele é o  inganga das folhas e de suas misturas. 

Amante da liberdade, vive nas matas, no tempo. Seu assentamento, na área externa 

do terreiro, representa sua morada, ao mesmo tempo em que sintetiza os aspectos 

totais  da  natureza,  simbolizando-a.  É  o  verde  das  matas,  sua  fauna  e  flora. 

Curiosamente, e não por acaso, Tempo é outra entidade que aparece assentada em 

todos nos terreiros,  geralmente,  junto com Catendê.  Na energia  de Tempo,  está 

contida a síntese dos vários fenômenos ligados às estações climáticas: temperatura, 

vento, chuva e sol. A bandeira branca e seu mastro simbolizam sua presença e seu 

temperamento, movimento constante, o tempo que flui desde o início da vida até a 

morte.  Os Bakongos,  povo do antigo reino do Kongo,  acreditavam estar  a  parte 

135

1

 No quicongo,  nsaba, significa pequeno jardim, plantação de tabaco. O termo quibundo 
que corresponde a folha é kisaba que talvez faça o plural em insaba ou isaba (LOPES, 2006, 
p.118-119). 
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superior, acima do solo, ligada aos vivos e sua parte inferior, suas raízes, ligadas 

aos mortos. Daí ter também o domínio sobre os mortos, estando particularmente 

envolvido ao culto  dos antepassados.   As  oferendas que lhe são prestadas são 

depositadas aos pés de uma árvore sagrada. É cultuado no vento, no tempo. Sua 

bandeira branca é evocada, cantada e trocada anualmente, bem como seu mastro é 

tratado e preparado, quando no período de sua obrigação. Bandeira Branca, símbolo 

que  para  além  de  identificar  a  entidade,  localiza  a  existência  do  terreiro.  Os 

angoleiros, ao se referirem à bandeira, cantam assim: 

Bandeira branca é bandeira

Bandeira branca é bandeira...

Bandeira branca é de tempo

Bandeira branca é bandeira.

Viva a bandeira de Cacurucá,

Oi viva a bandeira de Cacurucá

Não bate na terra, não bate no mar, 

Oi viva a bandeira de Cacurucá 

Por  outro lado, Tempo, por representar o movimento constante, indica para o 

povo-de-santo que as intempéries passam, fazem parte de um movimento cíclico 

maior, de transformação, entregues, portanto, ao próprio Tempo. “Tudo com o Tempo 

passa”,  dito  que adentrou  o  imaginário  popular,  produzindo  uma aceitação  mais 

confortável dos infortúnios e a certeza de que novos Tempos estão por vir. Como o 

cantou Caetano Veloso: 

Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos,

Tempo, Tempo, Tempo, Tempo.

 Por seres tão inventivo e pareceres contínuo, 

Tempo, Tempo, Tempo, Tempo

 É um dos deuses mais lindos, 

Tempo, Tempo, Tempo, Tempo.

Peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso, 
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Tempo, Tempo, Tempo, Tempo 

Quando o tempo for propício.

Tempo, Tempo, Tempo, Tempo

De modo que o meu espírito ganhe um brilho definido, 

Tempo, Tempo, Tempo, Tempo 

E eu espalhe benefícios, 

Tempo, Tempo, Tempo, Tempo

 Ainda assim acredito ser possível reunirmo-nos, 

Tempo, Tempo, Tempo, Tempo 

Num outro nível de vínculo. 

Tempo, Tempo, Tempo, Tempo 

(VELOSO, 1979). 

Outra entidade cultuada em todos os terreiros é Exu. Seu peji tem feitura na 

entrada dos terreiros, além de a grande maioria ter, ainda a sua casa, onde estão 

assentados todos os exus dos filhos-de-santo do terreiro, acompanhado da Pomba 

Gira, a Padilha. A imagem de Exu, no angola, é diferenciada daquela apresentada 

pelos  nagôs.  Bittremieux  assinala  uns  demônios  ruins,  feitiços  de  ódio  e  de 

vingança,  entre  outros.  Tais  interpretações aproximaram mais Exu ao Diabo dos 

Católicos, do que do elemento comunicador entre os deuses e os homens. Eméterio 

Santana (1984, p.41), ao se referir a Exu, informa:

[...] porque os mensageiros a que você se reporta são os Exus, e a 
eles dão os nomes que querem, ou eles já trazem os nomes. Eu por 
exemplo, sou de Xangô, e sei qual o mensageiro de meu Xangô. Mas 
pode ter outro Xangô que não tenha o mesmo mensageiro. Em toda 
‘nação’ existe,  e  eu  classifico  como um grande  ‘santo’.  Eu  antes 
quero brigar com o ‘santo’ do que o diabo.  [...]  Porque ele tem a 
probabilidade até de se apresentar  como ‘santo’.  Porque ninguém 
tem  autoridade  muita  com  ele,  não,  porque  se  sabe  que  ele  é 
rebelde,  não é? Pode quebrar  o pé ou o braço de um.  Então,  é 
melhor deixar ‘ele’ quieto, se agradar.

A explicação tanto particulariza Exu na individualidade de cada inquice/orixá 

quanto o situa na versão totalizadora do mal, na dualidade, por ser a medida do bem 
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e do mal, pelos sentidos do bem duvidoso, pautado no mercantilismo do fazer, é o 

que faz quando ganha. 

Seu  papel  é  forte  e  contundente,  tendo  capacidade  de  ação  em todos  os 

planos e níveis da cosmologia, nos espaços e tempos, no mundo dos deuses e dos 

homens. Sua imagem é constantemente atualizada através do  modus vivendi das 

cidades, tendo sempre a carga atualizada da informação do grupo social em que 

atua e lega sua imagem mítica e de modelo (LODY, 2006). Assim, temos naqueles 

que  possuem uma marca  identificadora  bem definida,  como as  prostitutas  e  os 

malandros, entre outros, os motivos da imagética de Exu. Dessa maneira, fica claro 

que a construção e expansão cultural do mito não se encontram fixadas na ortodoxia 

e nos rigores preceituais no terreiro. A cada momento, é possível identificar novas 

representações  de  Exu,  Bombogira  no  angola.  “É,  na  realidade,  uma  mística 

marginal que se normatiza na ocupação do seu universo de culto. Projeta-se nos 

padrões de uma nova ética e de um novo conjunto litúrgico” (ibidem, p. 117).

Essa  concepção  de  Exu,  vivenciada  nos  terreiros  angola,  se  distanciou, 

particularmente, do que foi preconizado na mítica nagô, servindo de elemento para a 

imagem de impureza no interior das casas de angola, diferenciando-as.

Sua síntese integra o arquétipo da não submissão, da coragem, da libertação, 

da comunicação, fiel à memória original. É na rua, esquinas e estradas seu domínio, 

junto a Ogun, irmão mítico e senhor do ferro e da luta. No vermelho e no fogo, estão 

assentados seus signos, o mercúrio constitui sua energia. Sua presença é vital o 

que  é  constatado  nos  ritos  cerimoniais,  quando,  inicialmente,  as  atenções  são 

voltadas para ele. Isso porque se manifesta em tudo o que vem em primeiro lugar. É 

ele o primogênito do mundo. Possui a velocidade do vento e a sagacidade da fera. 

Tudo que pode ser unido, separado, multiplicado, transformado é Exu. O samba, 

cigarros, comidas e bebidas alcoólicas integram seu contexto ritual, constituindo-se 

subjetivadas formas de ler sua mensagem. 

É possível perceber, ainda, em relação aos assentamentos dos inquices/orixás, 

que as linhagens segmentares cultuam os inquices de suas raízes, isto é, de seu pai 

ou mãe-de-santo. Oxalá, mais referido que Lembá, seu correspondente no angola 

possui também assentamento nos terreiros. 
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4.2.1 Os Caboclos

Uma variedade de Caboclos pode ser observada em Ilhéus. No Candomblé, a 

presença dos caboclos, inicialmente, se constituiu numa categoria de diferenciação 

entre  as  nações,  especialmente  entre  os  terreiros  de  angola  e  os  de  queto. 

Conforme Lody,

Intimamente  relacionado  com  os  inquices  cultuados  nos  terreiros 
Angola-Congo e Muxicongo, o caboclo assimilou valores pertinentes 
às  divindades  africanas,  estabelecendo  intercâmbio  de  influências 
quando as divindades dos terreiros também foram transformadas em 
função da imagem do Caboclo e sua forte penetração (LODY, 2006, 
p. 168-169). 

No intuito de perceber as semelhanças entre essa variedade, selecionei uma 

relação de nomes de alguns Caboclos citados por Lody (2006): “Curiboca, Cariboca, 

Caburé,  Matuto,  Caipira,  Cabra,  Cauz,  Capiau,  Tapuia,  Restingueiro,  Sertanejo e 

outros termos são utilizados genericamente para significar o índio ou aquele que 

mora e vive nas matas” (p. 168), estabelecendo uma comparação entre os que eu 

recolhi no trabalho de campo: André Kaitumba, Jupira, Jurema, Juciara, Boiadeiro, 

Sultão da Matas, Gentil das Folhas, Tubansé, Pena Verde, Iguaçu, Cacique, Caitité, 

Caipó,  Caipora,  Jaguaraçá,  Puxa  Folha,  Eru,  Jinitiá,  Kizunguirá,  Katurucaia,  São 

Saravá,  Tupi,  Tupinambá,  Gentil,  Tupiaci  e  tantos  outros,  que são cultuados em 

Ilhéus. 

A imagem do indígena, nativo da terra, permaneceu como foco histórico até os 

fins  do  século  XVIII,  quando  ocorrem  em  relação  ao  termo  Caboclo,  grandes 

discussões  à  cerca  de  sua  etimologia,  permanecendo  incerta  sua  origem,  se  é 

indígena ou africana. Africana ou indígena, essa divindade assume a função daquele 

que veio ajudar e aliviar as pessoas dos seus problemas, abrandando os percalços 

do dia-a-dia, humanizando-o e, o tornando melhor. 

Os terreiros o concebem como, “o caçador livre, verdadeiro protótipo daquele 

que não se deixou escravizar, símbolo de altivez e liberdade, assumindo, assim, o 

papel  de  defensor  da  terra”  (LODY,  2006,  p.168).  Como  qualquer  divindade, 
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encontra-se relacionado aos fenômenos e aos elementos constituintes da natureza, 

cujo domínio encontra forte ligação com o fogo, vento, terra, cachoeira, rio, chuva 

etc. 

 Outro aspecto relevante associado à sua imagem refere-se ao arquétipo da 

valentia e coragem na defesa de seu patrimônio, fixando, dessa forma, os valores da 

nacionalidade. Lody ainda os agrupa segundo características ligadas à subsistência: 

os Caboclos capangueiros,  boiadeiros e arrieiros – relacionados ao pastoreio  do 

gado bovino, desempenhando todas as funções correntes dessa atividade –, sua 

imagem fortemente vinculada ao vaqueiro do Nordeste cuja indumentária em couro 

se completa com o chicote, laço e  montana,  o cavalo; os Caboclos de pena são 

identificados  por  não  desenvolverem  atividades  econômicas  padronizadas, 

desenvolvendo suas atividades nas matas, tendo como principal fonte e subsistência 

a pesca e a caça, diferenciando-se do primeiro grupo por ter um espírito livre, menos 

condicionado aos valores ‘civilizados’ e ao trabalho mais sistematizado. Além disso, 

pode-se  aventar  um terceiro  grupo:  ‘Caboclos’  vindos  da  África.  Há  mesmo um 

cântico em alguns terreiros que revela isso, segundo Ruy Póvoas (ENTREVISTA, 

JAN. 2008):

Comigo ninguém pode,

Sou Caboclo da Guiné,

Fui criado com veneno

Da cobra ‘cascavé’.

Interpretados  nos  terreiros,  como  dois  tipos  distintos,  porém,  ambos 

considerados  como  enviados  de  Zambiapongo  para  fazer  o  bem,  curando  e 

aconselhando os que buscam sua ajuda. Sua forma de apresentação encontra no 

samba,  de  roda,  de  umbigada  características  coreográficas  próprias,  singulares 

formas, ritmos e indumentárias irão compor sua imagem e referenciar sua origem. 

Através do samba, elemento de ligação do Caboclo com o ritual, transmitem-se e 

fixam-se preceitos, fundamentos e histórias que compõem o corpus mítico dos cultos 

e  de  seus  Candomblés.  A permanência  do  Dia  de  Caboclo  no  calendário  dos 

terreiros é uma realidade que a cada ano se amplia, estendendo-se a outras nações, 

que  não  somente  a  angola-congo.  Entre  oferendas,  sacrifícios  e  bebidas,  os 



222

Caboclos dançam, comem, bebem, se divertem e falam de seus feitos,  e assim, 

felizes e sambando,  permanecem vivos e atuantes entre  o povo-de-santo,  tendo 

ainda incursões nas manifestações lúdicas da cidade. 

Temos, portanto, na figura do Caboclo um traço marcante na identidade afro-

religiosa  em Ilhéus  e,  porque  não  dizer,  nas  tradições  religiosas  do  Candomblé 

angola,  uma  vez  que  sua  presença  foi  recorrente  na  totalidade  das  casas  de 

Candomblé. “Minha nação é queto puro, mas eu não abro mão de meu Caboclo, só 

que no dia das festas para os orixás, Caboclo não desce, ele não se mistura com 

Orixá” (Conversa com a Ialorixá Tereza Cristina, NOV. 2007). A diferenciação entre 

os Candomblés passa, portanto, não mais pelo culto ou não ao Caboclo e sim, pela 

forma como este é desenvolvido.

Voltemos  agora  às  divindades  mais  cultuadas,  Matamba,  Iansã  e  Inkôsse, 

Ogum, Dandalunda, Oxum e Zazi, Xangô. 

Embora tenha sido feita uma sumária descrição das entidades, vou colocar em 

seguida aspectos mais relevantes das duas primeiras, porque ambas as entidades 

são guerreiras, tal como os santos católicos padroeiros da cidade, São Jorge e São 

Sebastião. Suas histórias, relacionadas à batalha e à vitória, transcorrem em terras 

de desbravamento, conquista de territórios, ocupação e civilização. Em relação ao 

Candomblé,  Ilhéus  é  descrita  de  índios  resistentes,  de  homens  guerreiros  e  de 

batalhas. 

Vale ressaltar  –  nos terreiros pesquisados os mitos,  as lendas,  os itans de 

origem nagô foram amplamente incorporados. Assim, por exemplo, para se explicar 

histórias de Matamba e Inkôsse são tomadas as histórias de Iansã/Oyá e Ogum.

Vamos, então, a Matamba, Iansã.

4.2.2 Matamba, Iansã

Dona  dos  ventos.  Os  mitos,  entretanto,  “revelam  claramente  a  sua  dupla 

origem, de água e de fogo, que a torna símbolo da união de forças opostas. É livre e 
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violenta como a tempestade que ela comanda” (AUGRAS, 2008, p.142). Aspectos 

de seu comportamento  são descritos por  Augras,  no mito  que a descreve como 

esposa sucessiva dos diversos Orixás masculinos, sedutora e interesseira, uma vez 

que obteve  o  vento,  a  espada,  o  poder  sobre  os  mortos,  a  magia,  a  partir  das 

relações com os orixás. Por fim a imortalidade, a sua condição de Orixá.

Xangô já era casado com Oxum, quando conheceu Iansã, que, nesta 
época,  não era um orixá. Apaixonou-se por ela e convidou-a para 
morar em seu palácio, Iansã aceitou e algum tempo depois pediu a 
Xangô que lhe desse alguma coisa em troca. Xangô lhe deu então os 
ventos: o  afefé (a brisa) e o  ubori (vento das tempestades). Estes 
dois ventos estão contidos nos chifres de boi que Iansã passou a 
carregar. Um dia, Iansã cansou-se de viver com Xangô, ou do fato de 
ser  uma de  suas  mulheres,  e  resolveu  ir  embora.  Fugiu  para  as 
terras de Ogun, com quem passou a viver. Depois de certo período, 
Iansã pediu um presente, e Ogun deu-lhe a espada. Quando Xangô 
ia chegando nas terras de Ogun, Iansã disse:

 Ogum, Xangô vem aí.

 Pode deixar.

Iansã, então, fugiu para as terras de Oxóssi, Quando Xangô chegou, 
Ogun puxou a espada. Xangô derreteu-a com o raio e continuou a 
procurar Iansã. Nas terras de Oxóssi, depois de um certo período, 
Iansã pediu um presente.  Oxóssi envergou sua espada, como um 
arco, e transformou-a em alfanje. Assim a espada de Iansã, além de 
cortar, rasga. Xangô vinha chegando e Iansã disse a Oxóssi:

 Oxóssi, Xangô vem aí.

 Pode deixar.

Iansã fugiu para as terras de Omolu. Quando Xangô chegou, Oxóssi 
puxou o arco. Xangô quebrou-o como raio e foi em frente. Logo ao 
chegar  ao  reino  de  Omolu,  e  Iansã  vendo-o  coberto  de  feridas, 
mandou que o vento batesse na terra da estrada. Levantou-se uma 
nuvem de pó que secou as feridas de Omolu e eles passaram a viver 
juntos.  Depois  de  certo  tempo,  Iansã  pediu-lhe  um  presente,  e 
Omolu, como o orixá das epidemias deu-lhe o comando dos mortos. 
Iansã  é  quem  leva  como  orixá  do  vento,  o  último  suspiro  dos 
moribundos. Xangô estava chegando e Iansã disse a Omolu:

 Omolu, Xangô vem aí.

 Pode deixar.

Omolu mandou as pestes contra Xangô e ele as destruiu com o raio. 
Iansã tinha fugido para as terras de Exu, e depois de morar com ele 
durante  algum  tempo  pediu-lhe  um  presente.  Exu  deu-lhe  alguns 
feitiços. Xangô vinha chegando.
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 Exu, Xangô vem aí.

 Pode deixar.

Exu mandou seus feitiços contra Xangô, mas ele destruiu-os com o 
raio.  Iansã  não  tinha  mais  para  onde  fugir  e  Xangô  estava  se 
aproximando.  Usou,  então,  o  pó  que  Exu  lhe  tinha  dado,  para 
transformar-se  numa  pedra.  Xangô  chegou,  cansado  de  procurar 
Iansã pelo mundo todo. Viu aquela pedra, colocou o pé em cima e 
disse:

 Se meu coração tem que sofrer tanto por causa de uma mulher, é 
melhor que venha um raio e o parta ao meio. 

O raio veio,  mas não atingiu Xangô.  Bateu na pedra e rompeu o 
feitiço.  Iansã desistiu  de fugir  e  voltou para casa com Xangô.  No 
palácio de Xangô, Iansã começou a ter muito ciúme de Oxum, que 
era a preferida. Oxum ia todos os dias tomar banho num rio, perto do 
palácio,  e  Iansã  colocou  neste  caminho  um  feitiço  de  fogo  para 
destruir a rival. Por algum motivo, neste dia, Oxum parou no meio do 
caminho, e disse:

 Se as águas são minhas, elas que venham a mim.

O rio transbordou e veio, pelo caminho, até Oxum, apagando o feitiço 
de Iansã. Esta furiosa, vendo seu plano falhar, atacou Oxum com a 
espada. Oxum dirigiu seu espelho para o sol e ofuscou-a, fazendo-a 
parar. Perguntou-lhe se não gostaria de se tornar também um orixá. 
Iansã ficou envergonhada e respondeu que sim. Oxum raspou-lhe a 
cabeça com uma pedra (do rio). O método foi um tanto brutal, mas 
ela  merecia uma desforra,  e  Iansã tornou-se um orixá (AUGRAS, 
2008, p.146-148).

Verger (1981, p.168) explica a origem de seu nome a partir da correlação que 

estabelece  com  a  sua  maternidade:  ter  sido  mãe  de  9  crianças,  contida  na 

expressão yorubá “Iyá Omo mèsàn”. Nove é seu número sagrado, o vermelho vivo 

ou o marron são suas cores. É a impetuosa filha do fogo, mãe dos espíritos, sua 

comida predileta é o acarajé. Sua dança é altiva e guerreira, sua saudação ritual é 

“Eparrei”. Sua figura heróica é bastante popular, situando-se em oposição à imagem 

tradicional da mulher submissa e passiva. Aspecto que, em certa medida, pode ser 

pensado,  levando  em  consideração  as  constantes  mudanças  nos  papeis  que 

mulheres e homens vêm assumindo.

4.2.3 Inkôsse, Ogum
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Conhecido  como  o  deus  do  ferro,  protetor  de  todos  que  manuseiam 

ferramentas na África, sejam eles ferreiros, guerreiros, barbeiros e, atualmente, se 

estende aos mecânicos,  maquinistas.  No Brasil,  o arquétipo do guerreiro  é mais 

reconhecido  do  que  o  patrono  da  tecnologia.  Bastide  (1978)  interpretou  esse 

aspecto como herança da escravidão. 

Ainda  hoje,  Ogum  defende  seus  filhos,  pela  força  das  armas  e  das 

imprecações.  Sua  força  é  narrada  em  Tenda dos Milagres quando  derrotou  os 

soldados  que  vinham  para  destruir  um  terreiro,  no  tempo  das  perseguições  na 

Bahia.

Avançaram os soldados contra Ogun,  as armas levantadas.  Ogun 
Kapê Dan megi,  Dan pelú  oniban. Ogun chamou as  cobras  e as 
cobras se ergueram diante dos soldados. Ogun avisou: quem quiser 
brigar terá briga, quem quiser guerra terá guerra, as cobras morderão 
e matarão, não vai ficar nenhum soldado vivo. As cobras avançaram 
as línguas venenosas e aos gritos de socorro os soldados saltaram 
nos  cavalos  e  fugiram,  depressa  foram  embora,  porque  em  sua 
dança sem parar  Ogun chamou as duas cobras,  Ogun Kapê dan 
megi, dan pelú oniban (AMADO,1977, p.242).

Ogum é sempre violento e,  este aspecto,  pode ser visto  na fisionomia de 

quem o  incorpora.  Todavia,  ele  não  é  somente  violência,  todos  esses  aspectos 

expressam a totalidade complexa tradicionalmente relacionada às artes do fogo e da 

metalurgia.

Os mitos o apresentam como o herói civilizador, inventor da metalurgia. O que 

abre os caminhos na floresta, cortando seus cipós e matas. Ele é, em princípio, o 

pioneiro, aquele que vem da floresta e inventa o ferro, fabrica armas e ferramentas, 

transformando-as em objetos usuais. Também fabrica os objetos sagrados, sendo, 

portanto, o deus da tecnologia. Sua insígnia expressa sua prática: uma penca com 7 

ferramentas em miniatura. Sete é seu número e sua pedra, por sua essência, é o 

minério de ferro. É filho da palmeira e, nos terreiros de tradição nagô, seu emblema 

é  representado  pela  palma  do  dendezeiro.  A  lenda  abaixo  descreve  todos  os 

aspectos de Ogum.

Olodumaré, quando criou o mundo, chamou os filhos dele para dividir 
os bens. Cada um pegou jóias, dinheiro, coisas assim. Para Ogun, 
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sobrou uma espada e um saco de terra preta. Botou a espada na 
sacola, e foi andar. Andou, andou, sentou no pé do dendezeiro. Aí 
pegou umas tiras de  mariuô para se vestir. É por isso que a gente 
canta:

Ogum Ajó ê mariuô 

Ogum Ajó ê mariuô.

Começou a chover. Choveu, choveu e nunca mais parou.

Ogum  abriu  o  saco,  caiu  o  pozinho,  era  a  terra  que  foi  se 
espalhando. Era Nanã, do laguinho saiu uma mulher, que Olodumaré 
mandou. Era a terra.

Saíram por aí para criar o mundo (Nanã e Ogum). A espada dele era 
mágica porque Olodumaré benzeu, tinha o axé dele.

Ogum  fez  uma  canoa,  fizeram  cabanas,  plantações.  Os  irmãos 
ouviram falar que Ogum tinha fundado um reino. Vieram para saber 
das coisas e para dividir o reino. Nanã aconselhou ele a enfrentar os 
irmãos que vinham com exércitos. Aí com a espada, ele derrotou os 
dois exércitos. É por isso que a gente canta:

Ogum pá lélé pá

Ogum pá ojarê

Ogum pá koro pá.... 

(Ogun mata com violência, Ogum mata, com razão, Ogum mata, e 
destrói completamente) (AUGRAS, 2008, p.102).

A violência de Ogum jamais é gratuita. Ele exerceu papel preponderante na 

criação do mundo. Seja pela árvore, nesse caso, o dendezeiro, seja pelo ferro, sua 

força reside no elemento preto. Sua indumentária é azul escuro, sua conta pode ser 

azul ou verde. Também usa correntinhas de ferro. Dança de espada a mão. Gosta 

de inhame, mas a feijoada é seu prato preferido. Verger diz existir 7 qualidades de 

Ogum:  Ogum  Mejê  (Ogum  sete);  Alagbede  (marido  de  Iansã);  Ogum  Onirê 

(conhecido  por  destruir  a  cidade  de  Irê);  Alakorô  (senhor  do  capacete);  Ogum 

Ogunjá (Ogum come cachorro); Ogum Omini; Ogum menino (usa contas verdes); 

Ogum Warim136 (VERGER, 1981). Com exceção a Exu, seu relacionamento com os 

demais  orixás  é  complicado.  Representa  o  poder  masculino  em  seus  aspectos 

agressivo e exclusivo. É, pois, o representante das sociedades de guerreiros. 

136

1

 Ogum Warim é  o  Ogum de  Ijexá,  que  o  povo  chama  de  Ogum Marinho  (Póvoas, 
entrevista março 2008).
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Tais mitos, todavia, não evidenciam somente comportamentos, características 

e atributos de cada entidade; sobretudo, evidenciam que o mundo dos deuses é 

bastante semelhante ao dos homens, com recorrentes conflitos, jogos de sedução, 

barganhas,  alianças,  acordos  e  desacordos,  portanto  se  tornando  um  espaço 

peculiar da vivência humana. Além disso, Ogum esteve à frente na defesa de alguns 

terreiros,  na  época  da  perseguição  ao  culto.  Muitas  histórias  que  ouvi, 

especialmente, nas casas mais antigas, narraram episódios dessa mesma natureza. 

No capítulo III, a mameto de inquice do Tombenci nos contou como Ogum expulsou 

a polícia do terreiro e, ainda, ampliou seu número de filhos de santo, iniciando um 

dos policiais que haviam participado da invasão. 

Nos terreiros,  os deuses são vivenciados como manifestação de alteridade, 

modelos de comportamento, ao mesmo tempo em que produzem identificações com 

o  homem  e  com  o  ambiente  a  sua  volta.  Dessa  forma,  reafirma  uma  íntima 

semelhança entre o mundo dos deuses e o mundo dos homens. Para os bantos, as 

duas montanhas: a dos vivos e a dos ancestrais; para os iorubás, o Àiyé e o Òrun. 

A permeabilidade das tradições religiosas angola-congo, bem como a presença 

marcante de elementos das tradições jejê-nagô, afirma-se no cotidiano da cidade, 

correspondendo  à  presença  matizada,  cantada,  dançada,  representada  e  vivida 

tanto no campo religioso quanto na lúdica popular contemporânea. 

O povo-de-santo e sua forma de pensar o mundo não se encontram, pois, num 

isolacionismo social;  existe uma fluidez extraordinária, evidenciada pela forma de 

identificação dos vínculos ditos profanos com os referenciais religiosos. Assim, se 

interpenetram valores e se completam as ações no plano sagrado. Dos terreiros, 

espraiaram-se múltiplos elementos culturais da religião afro-brasileira para a cidade. 

Além disso, o campo cultural afro-brasileiro, que bem identifica os terreiros, subsiste 

da relação de preservação com o divino, evocado enquanto elo possível com uma 

origem  e  etnia.  Através  do  contacto  com  o  divino,  se  estabelece  o  vínculo  da 

continuidade,  maneira  encontrada  para  assegurar  a  unidade  sociorreligiosa  dos 

grupos,  a  partir  do  controle  dos  santos-deuses.  Assim,  se  mantém  a  própria 

identidade.

Outro aspecto que deve ser considerado nos terreiros de Candomblé em Ilhéus 

é  o  fato  de  os  terreiros  possuírem  um  acervo  fotográfico  e,  principalmente, 
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videográfico de suas festas e dos momentos de obrigação interna, em que ocorre a 

reunião do povo-de-santo.

No período do levantamento,  muitas fotos me foram mostradas,  ou mesmo 

emprestadas. Assisti a vídeos de feituras, de festas e de obrigações. A presença da 

fotografia nos terreiros de Ilhéus deixa transparecer a noção que o grupo tem de 

público e de privado. É no espaço público que a fotografia se encontra. E, nesse 

sentido,  registra  as  festas  públicas,  o  que  é  visto  pelo  público  em  geral,  os 

assentamentos externos. O que está posto para ser visto. Tudo aquilo que está de 

acordo  em  ser  considerado  como  real  e,  por  isso,  em  projeção,  propondo-se 

interpretativamente. 

Dessa  forma,  os  terreiros  de  Ilhéus,  em  sua  maioria,  asseguram  que  as 

imagens  dos  fundamentos  e  preceitos  sejam  somente  registros  perceptivos 

daqueles que se iniciam e do povo-de-santo; este é o espaço privado, o espaço dos 

tabus, dos preceitos e fundamentos.

Essa relação dos terreiros com a imagem, especificamente a fotografia,  me 

levou ao quinto capítulo deste trabalho, em que utilizo as imagens tanto da cidade 

quanto aquelas que dizem respeito ao Candomblé, a partir da intertextualidade entre 

a linguagem escrita e visual, propondo uma metalinguagem137, uma escrita visual das 

águas de angola em Ilhéus.

5 - A IMAGEM NO CANDOMBLÉ E SUA ESCRITURA VISUAL

As imagens que compõem os acervos dos terreiros constroem uma narrativa 

visual  própria a cada um deles,  a partir  de uma seleção de imagens (com seus 

personagens) que buscam testemunhar sua coesão, mobilizando a consciência por 

137

1

 Estamos utilizando o sentido expressado por Samira Chalhub (1995), que compreende o 
conceito da metalinguagem implicado na seleção operada no código, a partir da combinação 
de elementos que retornem ao próprio código.
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estarem,  de  alguma  maneira,  relacionadas  à  determinada  situação  histórica,  ou 

mesmo mitológica.  Nas  paredes  dos  barracões,  normalmente,  encontramos  uma 

escrita visual (pinturas e fotografias), uma narrativa que se expressa através de uma 

seleção  posta  em evidência  pelo  grupo,  motivos  que  tanto  remontam a  origens 

históricas, quanto as narrativas mitológicas.

Em geral, as imagens, especialmente as fotografias, sobrevivem após a morte 

do referente que as originou. “São elos documentais e afetivos que perpetuam a 

memória” (KOSSOY, 2001, p. 139). Uma memória que se reporta ao presente, viva, 

através da memória visual.  Neste sentido, o registro fotográfico, para o povo-de-

santo138,  passa também a ser um documento visual, uma segunda realidade que 

expressa um passado, próximo ou remoto. A fotografia constitui-se, pois,  em um 

registro cujo conjunto, porta um número considerável de informações diversificadas, 

inclusive  estéticas,  demonstrando,  através  de  seus  conteúdos,  os  recortes  da 

primeira realidade na dimensão da vida dos grupos (ibidem, 2001).  Atua como uma 

memória visual do grupo, uma vez que a intertextualidade, entre recurso imagético e 

os relatos que chegam por meio da tradição, produz uma interpretação do que é 

visto  dentro  de  um  determinado  contexto,  sendo  passível  de  transmissão  às 

próximas gerações. Na verdade, constitui-se um sistema útil de armazenamento e 

transmissão  da  memória  desses  signos  culturais  para  alguns  grupos  sociais, 

remetendo à localidade implícita no universo de sentido que a fotografia expressa. 

Como bem disse Debray, “[...] do visto ao vidente, fora dos espaços litúrgicos e de 

todo o vinculo sacramental, o olhar garante uma comunicação das substâncias. A 

imagem funciona como mediação efetiva (1993, p.14)”.

Se, de um lado, a fotografia remete à memória do grupo, constituindo-se em 

fonte  documental,  de  outro,  atesta  uma  característica  de  intensa  visualidade 

presente nas práticas religiosas afro-brasileiras. Foi possível observar, nos terreiros 

em que estive, a forma como a fotografia e mesmo o fotógrafo foram incorporados 

ao sagrado.  Os registros, em sua maioria, são feitos por filhos-de-santo, familiares e 

mesmo amigos do terreiro.  Em algumas obrigações específicas,  são contratadas 

agências, responsáveis pelas filmagens da festa. Observa-se, neste sentido, uma 

138

1

 Vale considerar que as Casas de origem nagô ligadas à Tradição, de um modo 
geral, interditam a tomada de imagens dos rituais e das partes internas.
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recriação simbólica do fotógrafo como o protagonista do culto, mesmo que este não 

tenha a consciência disso.

O  aparecimento  da  fotografia  no  universo  dos  terreiros  pode  ainda  ser 

percebido em resposta a uma outra demanda:  “[...]  a necessidade de imaginar o 

sagrado, de imaginar-se no sagrado,  e a necessidade de verossimilhança nesse 

imaginar” (MARTINS, 2002, p.243).  Atua, ainda, como um recurso visual eficaz para 

a  formação  do  sentimento  de  identidade,  tanto  no  plano  individual  quanto  no 

coletivo, como um dos meios que materializa a visão de si, para si e para o outro, ao 

mesmo  tempo  em  que  também  materializa  uma  visão  do  outro  e  de  nossas 

diferenças. Esse aspecto foi apontado por Verger como “[...] uma das dificuldades 

que impendem de fotografar sacerdotisas em ‘estado de santo’, é a repugnância que 

os  responsáveis  pelo  culto  sentem,  ao  pensar  que  uma  Iyawo139 poderia  ver  ‘o 

outro’”  (2000,  p.171).  Em Ilhéus,  a Muzenza/Iaô em alguns terreiros possui  uma 

interdição relacionada a este aspecto, só podendo ver-se nas fotografias em ‘estado 

de santo’ após três meses.

A cultura fotográfica desenvolvida nos terreiros torna-se uma modalidade cada 

dia mais presente. Tanto se reporta ao sentido do mundo aparente, do instante vivido 

– e como tal reterá sempre seu aspecto documental –, quanto ao referente da forma, 

das cores, aos componentes estéticos, a arte.

As  imagens,  ainda  que  amadoras,  revelam  um  acervo  extraordinário,  que 

certamente se ampliou com a fotografia digital, e é interessante como em cada casa 

é possível perceber aquele que gosta da arte de registrar, fotografar. Vitória, filha-de 

-santo de Sandoiá, D. Laura, é quem possui fotos de várias festas. Mesmo quando 

não tira essas fotografias, toma-as com outros, e dessa forma está construindo um 

banco de imagens de sua casa e de outras imagens do Candomblé.

 No terreiro de Mãezinha,  sua neta era quem fotografava as festas.  Outras 

vezes, um de seus filhos biológicos fotografava. As filmagens videográficas a que 

tive  acesso foram feitas  por  um filho  de santo da casa.  O Tombenci  possui  um 

acervo iniciado no período de D. Roxa e, hoje, várias são as fontes que alimentam 

seu banco de imagens, que é armazenado e organizado por Gilmário Rodrigues. 

139

1

 Grifo do autor



231

Várias pessoas da família biológica de Mãe Ilza fotografam, especialmente, seu filho 

Vado  e  sua  neta  Gláucia.  Além  disso,  em  suas  festas,  é  freqüente  haver  um 

pesquisador filmando ou fotografando. Eu mesma fiz fotografias de várias festas e 

eventos no Tombenci. Pai Pedro, em sua entrevista ao Kàwé140, relatou sua opinião 

sobre isso e comentou seu acervo. O Terreiro Oxagrian também possui um acervo, 

que hoje está com a sucessora de Mãe Neguinha, sua filha Marisônia.

Vamos, então, descrever a origem do acervo que ora será exposto. As fotos 

antigas da cidade de Ilhéus me foram cedidas pelo fotógrafo José Nazal Soub141. 

Muitas fazem parte de seu acervo. As outras me foram cedidas por José Rezende 

Mendonça (2009). São fotos feitas por moradores antigos de Ilhéus, em sua maioria 

e hoje compõem acervos familiares. 

As fotos dos terreiros e suas lideranças possuem origens diversas. Algumas 

fazem parte do acervo do terreiro, outras foram feitas por mim e por  Luiz Gustavo 

Pereira Pinto142. A seleção, portanto, foi intermediada, como não poderia deixar de 

ser, pelo povo-de-santo. A concepção foi por mim idealizada, todavia, o tratamento 

das  imagens  e  a  diagramação  foram  feitas  por  Bruno  César  Santos,  estagiário 

voluntário.

Temos, ainda, uma foto de D. Raquel que foi feita por Pierre Verger. A origem 

da cópia que apresento é de uma ampliação realizada por Pai Pedro, da foto de 

Verger que se encontrava pendurada na parede do barracão. 

O Catálogo ora apresentado encontra-se dividido em treze partes, seguindo as 

narrativas  expostas  no  terceiro  capítulo.  Busquei  privilegiar,  quando foi  possível, 

fotos  de  seus  principais  personagens,  procurando  combinar  elementos  que 

retomassem as próprias narrativas de origem, expressando, assim, as configurações 

140

1

 Publicada na Revista Kàwé, Ilhéus: Editus, 2000. p. 20-30.

141

1

  Atualmente, ocupa o cargo de Chefe de Gabinete do atual Prefeito da Cidade, Sr. Newton 
Lima.

142

1

 Bolsilta Apoio Ténico citado no Capítulo I.
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do que chamamos Candomblé.  Não constam do presente catálogo fotos do Ilê Axé 

Dileuí, pois o terreiro não me autorizou a exposição de suas imagens. 
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6.CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste  trabalho  propus-me  identificar  as  configurações  e  reconfigurações 

identitárias do campo religioso afro-brasileiro, especificamente o Candomblé angola 

em Ilhéus,  cidade situada na Região  Sul  da  Bahia,  buscando nas narrativas  de 

origem  de  alguns  terreiros  da  cidade,  que  numa  correlação  com  o  contexto 

expandiu-se em novas subjetividades O foco no que lhe era singular remeteu-me 

aos  conteúdos  culturais  que  fazem parte  de  uma África  mitológica  e  que foram 

reconstruídos no espaço dos terreiros, a partir da analogia entre essas narrativas de 

origem de uma África genitora e a realidade expressa da diáspora brasileira. 

A compreensão de sua expressão empírica me levou à retomada de algumas 

categorias de análise, entre elas as nações de Candomblé. A divisão do Candomblé 

em nações a partir de categorias étnicas pode, inicialmente, ter correspondido às 

demandas sócio-históricas da época. Hoje, todavia, tal referente nos terreiros pode 

ser considerado parte de um nostálgico imaginário de uma África mítica, portadora 

de uma memória primordial. 

A  veiculação  de  uma  única  cosmologia  e  cosmogonia  nagô,  conforme,  é 

verificada na produção acadêmica circulante,  entretanto,  foi  um dos fatores que, 

além de fortalecer uma divisão dos grupos étnicos africanos em nações, a partir das 

diferenças, produziu a idéia de um continuum religioso. Por outro lado, deve-se ter 

em foco que, embora os adeptos tenham se valido da linguagem étnica da época, os 

grupos não se formaram sob o jugo de regras étnicas rígidas. Se olharmos mais 

atentamente as “nações de Candomblé”, veremos a apropriação de termos bantos e 

mesmo parte de sua mística, integrada a outras nações e vice-versa.

A hipótese inicial de que o campo religioso e sociocultural, identificado por uma 

heterogeneidade  especialmente,  relacionada  ao  Candomblé  angola,  formou-se  a 

partir do uso de estratégias de legitimação, reforço e unificação, gerou a reflexão 

quanto à predominância angola em Ilhéus, orientando as colocações a seguir. 

 Se  a  experiência  histórica  pode  ser  dada  no  campo  místico  e,  não 

necessariamente,  somente  pelo  acúmulo  histórico,  em que medida  pertencer  ao 
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angola em Ilhéus se dá unicamente pela via de identidade étnica, dado que essa 

suposta identidade angola se sobrepõe a essa fronteira, ultrapassando-a?

A divisão do Candomblé em nações tendeu a valorizar supostas fronteiras que, 

no cotidiano dos terreiros, nem sempre são percebidas como limítrofes por quem 

está dentro delas. Aqui, temos o sentido daquilo que é próprio ao que é Candomblé. 

O que se convencionou chamar entre os adeptos de “milonga” é interpretado pelos 

participantes de tais terreiros como parte estruturante de suas tradições religiosas, 

cuja prática faz parte de um legado deixado pelos mais velhos, pelos ancestrais e 

está nas raízes de cada casa. Pensá-las, entretanto, requer considerar o fenômeno 

histórico  que  acabou  por  influenciar  fortemente  Salvador  e  o  Recôncavo.  Em 

princípio, os negros bantos vieram para Brasil como um todo, inclusive para Bahia, 

mas a introdução em massa dos sudaneses em Salvador e Recôncavo no século 

XIX ocasionou profundas mudanças a partir de um florescimento cultural jejê-nagô 

que, mais tarde, se expandiu por outras cidades do Brasil. 

Pensar  as  configurações  e  reconfigurações  identitárias  em  Ilhéus  requer 

considerar todo o complexo que emergiu a partir de então, incluindo o vaivém que 

ocorreu entre Brasil e África no final do século XIX e, inicio do século XX, que tinha o 

sentido  de  aprimoração  dos  segredos  do  culto.  Neste  sentido,  algumas 

considerações são necessárias, mesmo que já tenham sido apontadas: 

1.  A  data  de  fundação  dos  grandes  terreiros  está  ligada  a  um  período 

importante  do  desenvolvimento  do  Candomblé  enquanto  um fato  social.  Quando 

surgem os grandes terreiros de Ilhéus, o Candomblé já existia como tal em Salvador. 

É exatamente na década de 40 que emergem em Ilhéus treze lideranças referentes 

às  religiões  afro-brasileiras,  incluindo  alguns  Candomblés  denominados  de 

Caboclos. Além disso, os mitos de origem dos terreiros, apresentados no capítulo III, 

trazem de alguma forma uma ligação com Salvador, seja pela migração de algumas 

mães e pais de santo dessa cidade para Ilhéus, seja por uma extensão da família de 

santo de terreiros de Salvador através da linhagem segmentar. A presença de algum 

pai ou mãe-de-santo advindo de Salvador para realizar alguma obrigação foi nesse 

período um fato corrente em algumas casas, além das migrações, nesse período, de 

mães e pais de santo de Salvador para Ilhéus. Façamos uma comparação entre 

alguns  outros  aspectos  advindos  desse  processo.  Em  Salvador,  teremos  um 
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Candomblé que,  mesmo situado na cidade e em seu entorno,  nele predomina o 

aspecto urbano com reminiscências rurais; em Ilhéus, sul da Bahia, embora ele se 

apresente com a estruturação já consolidada das casas de Salvador, configurar-se-á 

com tons rurais, com todas as características associadas às cidades do interior do 

Estado, incluindo a sua territorialização. Por outro lado, a vinda para Ilhéus significou 

em parte, para alguns líderes, a libertação do jugo implícito na presença do pai e da 

mãe-de-santo.  Além disso, Ilhéus era a região baiana que experimentava,  nesse 

período, um acentuado progresso material advindo de uma economia baseada na 

cultura  do  cacau  que  sobrepujou  o  Recôncavo  açucareiro  e  que  transformou 

Salvador em entreposto e centro de comercialização do cacau. Em outras palavras, 

enquanto as oportunidades estavam reduzidas em Salvador, Ilhéus vivia o “eldorado 

do cacau”.  Outro diferencial  foi  que em Ilhéus não havia  uma predominância do 

Candomblé  jejê-nagô,  observa-se  uma  ausência  quase  completa  de  núcleos 

religiosos dessa tradição, embora se verifique a presença da nação ijexá desde as 

“origens”  do  candomblé  na  região.  O  levantamento  apontou  como  mais  antigo 

terreiro nagô em Ilhéus o  Ilê Asche Omi Azaritobossi Dewá, da Ialorixá Annaildes 

Moreira Tavares, que o fundou em 1973. Temos ainda o relato de Ajalá Deré, que 

remete a raiz do Ijexá, em Ilhéus, mais tarde, migrando para Itabuna. Mas aqui, 

também é possível inferir a relação com o Recôncavo, uma vez que Ruy Póvoas, 

Ajalá Deré, fez seu santo com Iá Dewi, Maria Natividade Conceição, em Nazaré das 

Farinhas, ‘”histórica região do Recôncavo”. A ausência de núcleos religiosos nagôs 

forneceu  maiores  possibilidades  à  formação  de  núcleos  religiosos  baseados  em 

outras  etnias.  Todos  esses  aspectos,  reunidos,  contribuíram  para  uma 

predominância do angola em Ilhéus, considerando aqui a formação já estabelecida, 

em  Salvador,  dos  Candomblés,  incluindo  o  Candomblé  angola.  Isso,  em  certa 

medida, sinalizou para uma prática que não possuía contornos próprios, como a que 

hoje  chamamos  Candomblé.  Por  outro  lado,  tais  relações  significaram  que  as 

comunidades não estavam isoladas com relação ao que acontecia no Recôncavo e 

em Salvador nem alienadas dos sentidos e significados emersos, dado à introdução 

de uma nova diversificação, a iorubá, cujos ritos passaram a diferenciar-se, quando 

nada mais nitidamente, conforme as nações. 

 Essas  configurações  e  reconfigurações  a  que  chamei  identitárias  se 

expressam no imbricamento das casas, através de suas linhagens segmentares, e 
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das nações, produzindo uma clivagem ritual no culto, sendo que a compreensão de 

sua expressão empírica implica esses reconhecimentos. A idéia linear de que os 

terreiros de Ilhéus são filhos dos terreiros tradicionais de Salvador, todavia, não se 

faz tão presente como outrora o foi. Atualmente, os terreiros se retroalimentam na 

formação e continuidade dos Candomblés na região, estabelecendo uma rede de 

relações capazes de cumprir todas as etapas inerentes aos rituais.  O fato de os 

terreiros  apresentarem  tantos  aspectos  marcantes  com  relação  aos  terreiros 

tradicionais nagôs, assim como com relação àqueles terreiros angola de Salvador, 

presentes no desenvolvimento do ritual e em seu cotidiano, expressa uma relação 

anterior de contato e troca entre esses terreiros, que possivelmente desenhou os 

contornos do Candomblé que temos hoje na cidade. Vale ressaltar, no entanto, que a 

chamada “contaminação” do banto, pelo queto, não é exclusivo do que aconteceu 

com o candomblé em Ilhéus.  Tal  “contaminação”  tem suas origens perdidas nos 

esconsos da história e detectar tal questão exige pesquisa ainda não feita até agora 

pelos  estudiosos.  O  mesmo  pode-se  dizer  da  generalização  do  modelo  queto. 

Salvaguardando  as  diferenças  já  postas,  convencionalmente,  entre  as  nações 

(vocabulário, coreografia, música), este aspecto confirma, em parte, que a formação 

do Candomblé em Ilhéus não está diretamente relacionada a uma suposta herança 

banto.

2.  O fato de haver no Candomblé angola uma estrutura advinda da mítica nagô 

não o torna menos legítimo por isso, o que esvazia a afirmação da ausência de uma 

cosmologia  própria,  cujas  tradições  remeteriam  a  uma  filosofia  banto.  Por  essa 

ausência, a nação angola teria buscado preencher “seus vazios” com as tradições 

iorubás.  A analogia  presente  entre  as  cosmologias  dos grupos étnicos  bantos  e 

iorubás permitiu que, mesmo diferenciados pelas nações, esses grupos produzissem 

correspondências entre si, expressas na prática de seus rituais, o que enriqueceu 

sobremaneira  o  quadro  das  religiões  afro-brasileiras,  legitimando  a  idéia  do 

Candomblé  enquanto  um  constructo.  A  percepção desse  constructo, no  entanto, 

representado  por  elementos  de  outra  nação,  bem  como  da  Umbanda,  da 

religiosidade indígena e, ainda, da religião Católica, foi responsável pela produção 

de um contraste entre bantos e iorubás, além de refletir as tendências no campo de 

estudos das religiões afro-brasileiras. Sendo o Candomblé um constructor, todavia, 
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torna-se explícito o intercâmbio entre variadas etnias e, no caso do sul da Bahia, não 

somente as africanas.

 Aquilo que foi  antes caracterizado como mistura, quando visto a partir  dos 

processos de hibridação étnico-religiosa, irá denotar formas singulares de responder 

aos desígnios da vida, introduzindo a idéia de acumulação de forças ou mesmo de 

completude do mito.  Esse aspecto pode ser ainda observado através do arranjo 

mítico  postulado  pela  existência  de  seres  divinos  que  compõem  os  panteões 

religiosos dos deuses africanos. As intermediações postas por esse vasto repertório, 

articulado  aos  preceitos  e  fundamentos  de  cada  entidade,  tanto  produzem uma 

unicidade singular,  própria  de  cada uma,  quanto  a multiplica,  expressando-a  em 

diversas  qualidades.  Isso  ocorre  mesmo  coexistindo  uma  correspondência  entre 

elas, razão que levou a afirmação de que inquices e orixás “eram a mesma coisa”. 

Conforme realmente expressam muitos pais e mães-de-santo, alguns aspectos de 

seu  culto  nos  terreiros  de  Ilhéus  merecem  ser  destacados,  porque  certamente 

imprimem significados em suas configurações locais.

Todo  terreiro  angola  em  Ilhéus  tem  assentado  Bombojira/Exu.  Além  dos 

assentamentos da porta, a maioria possui a casa de Exu. Seu culto nos terreiros de 

nação angola de Ilhéus, entretanto, possui um sentido um tanto diferenciado de seu 

correspondente nos Candomblés nagôs, visto, sobretudo, à margem dos padrões e 

dos rigores preceituais e fundamentais desses terreiros. Vale dizer: no candomblé de 

angola Bombojira muitas vezes, é considerado “escravo” do orixá. Tal identificação é 

inconcebível  para  o  terreiro  nagô,  onde  Exu  é  um  orixá  tal  qual  os  demais. 

Representa  ainda,  com  toda  especificidade  que  lhe  cabe,  toda  a  sociedade  de 

consumo.  Apresentando  um  caráter  portador  de  uma  duplicidade  (bem/mal), 

Bombojira/Exu exprime, com nitidez, a forma como sua marginalidade empreende a 

força social e religiosa, normatizadas no seu fazer ritual. Sua festa embalada ao som 

da música e dos atabaques, com dança, comida e bebida é a própria expressão do 

prazer e da alegria. 

O inquice Tempo constitui-se num outro referencial distintivo dos terreiros de 

nação angola e está presente na totalidade das casas, assentado e representado 

por  seu  mastro  e  sua  bandeira  branca.  Essa,  hasteada,  serve  como  referência 

espacial,  localizando  os  terreiros,  especialmente  a  nação  angola.  Desde  algum 
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tempo,  no  entanto,  sabe-se  do  uso  da  bandeira  branca,  nos  terreiros  nagôs, 

ressignificada,  permanecendo  seu  referente  espacial  (marcação  do  território  do 

terreiro) acrescido da categoria paz, passando assim a significar a bandeira da paz. 

Catendê, o dono das matas, tem em Ilhéus um território fecundo para seu culto, 

uma vez  que  a  cidade  está  inserida  no  bioma da Mata  Atlântica.  Esse aspecto 

confere ao mito valores e funções convergentes com uma demanda necessária de 

proteção ao meio  ambiente e àqueles que vivem e sobrevivem das matas.  Sua 

presença nas histórias e lendas compõe seu arquétipo de alquimista e caçador. O 

arquétipo de caçador parece ter prevalecido no imaginário popular e isso se deve, 

muito provavelmente, à sua correspondência com Oxóssi.

 Oxalá também está assentado na maioria das casas, seguido de Kavungo e 

Angorô, Dandalunda e Kaiá.

O presente de Iemanjá, Caiá, na forma como acontece hoje, tanto reflete a 

herança advinda dos terreiros  de  Salvador  quanto  se  aproxima do banquete  de 

Quianda, sereia que vive nas águas salgadas ao redor da ilha de Luanda e por toda 

a orla do Atlântico angolano. 

Em Ilhéus, a Colônia de pesca Z-19, no ano de 2008, participou da festa de 

Iemanjá cedendo os barcos que levavam os balaios com os presentes e os filhos de 

santo do terreiro de Sandoiá. Na entrada da Baía do Pontal, na Boca da Barra, os 

presentes são entregues. Entre os balaios, um feito pelos pescadores da Colônia. 

Outro aspecto que vale ressaltar em Ilhéus é, que mesmo sendo sincretizada com 

Nossa Senhora da Conceição, na festa do dia 2 de fevereiro é Iemanjá/Kaiá que 

está  em  proeminência  nas  canções,  nos  pedidos  e  nos  presentes,  enfim,  na 

totalidade do culto. Iemanjás e Kaiás dançam ao som dos toques do angola (congo, 

cabula e barravento). 

Outro aspecto que reforça o vinculo da festa com Salvador é a data de origem 

da festa em Ilhéus, cuja datação se refere ao ano de 1974, quando a zeladora do 

Terreiro de Umbanda Sultão das Matas, D. Carmosina, realiza pela primeira vez a 

festa na Praia do Cristo. A festa no Pontal organizada por Sandoiá terá início 21 

anos mais tarde. De qualquer maneira, é uma manifestação recente se comparada à 

de  Salvador.  A ressignificação  atribuída  a  essa  divindade  em Salvador  e  Ilhéus 
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merece  uma  maior  investigação.  A  imagem  africana  iorubá  da  mulher  negra, 

sustentando seus seios abundantes e com o ventre em gestação, se diferencia da 

imagem da sereia, expressada hoje nos terreiros. De qualquer maneira, esse culto 

evidencia aspectos oriundos de diferentes grupos culturais. 

A presença do Caboclo é uma constante nos terreiros de Ilhéus. É considerado 

entidade da terra, com todos os sentidos atribuídos a ele: nativo, sertanejo, africano. 

Tais  significados remetem ao arquétipo  da  valentia  e  da  coragem,  ocupando no 

imaginário popular, o papel de herói. A identificação do Caboclo como um herói é 

fundamental para aqueles que crêem e cultuam as divindades da terra, uma vez que 

esta identificação torna-se por excelência a via de penetração e real assimilação do 

mito,  ganhando  expressividade  no  lendário  popular.  A presença  do  Caboclo  no 

Candomblé angola foi, entre outras coisas, a confirmação de um culto “misturado”, 

que  se  distanciava  dos  referenciais  africanos  puros  dos  terreiros  nagôs.  Hoje, 

mesmo  os  terreiros  nagôs  tidos  como  tradicionais  cultuam  o  Caboclo,  aspecto 

controvertido e polêmico em Salvador.

3.  Os  orixás  mais  cultuados  em  Ilhéus  são  Matamba/Iansã  e  Roji 

Mucumbe/Ogum, ambos, orixás guerreiros. Tal aspecto é muito significativo no caso 

Ilheense em que temos três santos católicos – São Jorge, São Sebastião e Nossa 

Senhora da Vitória – como os padroeiros da cidade. Os mitos referentes a esses 

padroeiros revelam sua presença nas batalhas que ocorreram na cidade, situações 

nas  quais  eles  intercederam  e  foram  vitoriosos.  São,  portanto,  guerreiros, 

vencedores  de  batalhas,  heróis  vitoriosos,  tal  qual  Ogum,  que  nos  mitos  dos 

terreiros, impede que os soldados destruam os terreiros e seus pejis, dominando-os 

e vencendo-os. O grande prestígio das divindades inscreve-se na lógica da situação 

e indica a existência complexa e homóloga entre os mitos e seus personagens a 

partir da criação de seus equivalentes. 

4. A relação sincrética entre Inquice/Orixá e Santo Católico, no entanto, se fez 

segundo  uma lógica  que  tem mais  a  ver  com os esquemas classificatórios  das 

religiões afro-brasileiras,  já cultuadas anteriormente pelos antigos no Candomblé, 

tornando por isso quase impossível desvincular as festas católicas, as romarias, os 

altares, as missas do sistema religioso afro-brasileiro. A capela erguida para Nossa 
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Senhora  Santana  no  Tombenci  assinala  um  campo  mítico  difuso,  em  que 

encontramos no plano do simbólico as correspondências mais profundas entre os 

sistemas religiosos.  O complexo híbrido  formado pela  composição de elementos 

étnicos  religiosos  distintos  rompe  com  a  idéia  de  um  exclusivismo  referente  à 

formação dos cultos, a partir de uma única fé ou mesmo etnia. A incorporação de 

elementos  advindos  de  outra  religião  remete  à  idéia  de  caótico,  de  mistura,  de 

precipitação, carregando de sentido pejorativo, o sincretismo. Essa idéia, contudo, 

está  longe  de  representar  o  sistema  religioso  do  Candomblé,  que  apresenta 

nitidamente  contornos  próprios,  independente  da  religião  Católica,  mesmo 

considerando válidas as correlações estabelecidas entre esses sistemas. No caso 

específico do Santo Católico, para as tradições africanas em geral ele é pessoa que 

já morreu. Isso faria dele um Egum143, e assim sendo, o santo católico não seria 

orixá. Em relação às nações étnicas africanas, ressignificadas no campo religioso 

brasileiro através das nações de Candomblé, esses contornos já não são tão nítidos 

assim, e  a  tentativa  de retorno às  “autênticas  tradições”  implicou,  por  parte  dos 

adeptos de ambos os grupos, nagôs ou angolas, o resgate das tradições primordiais 

na  formação  das  identidades  no  Candomblé.  É  certo  que  a  formação  e  a 

representação da identidade ocorrem de muitas maneiras e, essas, por sua vez, 

variam segundo as perspectivas culturais de cada grupo. 

5. A forma como os terreiros em Ilhéus identificam as raízes do Candomblé 

angola,  abordando  aspectos  que  correspondem  à  sua  identidade,  evidencia 

claramente percepções diferenciadas entre si. Percebe-se, por parte de alguns, uma 

afirmação da identidade angola através de um resgate radical das tradições banto, 

tidas  como  “autênticas”  e,  aqui  já  esquecidas,  promovendo,  a  partir  de  um 

conhecimento sobre a filosofia e cosmogonia dos bantos na África, mudanças na 

forma  e  no  conteúdo  de  seus  terreiros.  Tais  mudanças,  todavia,  enfrentam 

resistência por parte dos adeptos do culto que não desejam promover mudanças no 

culto  ou  na  estrutura  ritual  e  litúrgica.  Observamos,  ainda,  uma  tentativa  de 

diferenciação  dos  demais  terreiros  angola,  em  uma  casa  cuja  raiz  advém  dos 

angolas Cassanjes.

143

1

 Espírito de quem já morreu.
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 A grande maioria  das casas em Ilhéus,  no  entanto,  reconhece que houve 

mudanças e rupturas e busca resgatar suas tradições internamente, recuperando 

práticas perdidas, não como afirmação de uma identidade, uma vez que essa não se 

encontra em questão; ao contrário, já foi assegurada por suas raízes ancestrais. É 

interessante  notar  que  os  terreiros  ditos  angola  “puro”,  esses  que  foram  re-

africanizados no sul e no sudeste do Brasil em que a linguagem ritual, o quibundo e 

o  quicongo,  possui  significativa  relevância,  entre  outros  aspectos,  não desfazem 

seus vínculos com os terreiros tradicionais de Ilhéus e, mesmo, com os de Salvador, 

reconhecendo  o  valor  da  ancestralidade.  Citar  exemplos  seria  provocar 

suscetibilidades.

6.  Freqüentemente,  afirmei  que a  sucessão do terreiro  se  dava  através da 

família biológica, que, no caso de Ilhéus, sobrepujou a família de santo. Parece ser 

essa uma regra verdadeira,  encarada mesmo como um direito natural  da família 

consangüínea, a questão da sucessão. Esse aspecto, porém, não assegura que tal 

regra seja respeitada.  Quando as divisões concernentes à sucessão ocorrem no 

terreiro, uma nova casa surge, muitas vezes, negando sua origem. Por outro lado, é 

interessante notar que a formação de núcleos centrados na família também foi uma 

característica  destacada em relação aos escravos do  Engenho de Santana,  que 

buscavam  na  manutenção  desses  laços  o  fortalecimento  do  elo  com  os 

antepassados  e  suas  origens,  dessa  forma  preservando-as  através  da 

consangüinidade. Essa característica também se destacou na sociedade geral onde 

a instituição familiar foi marcadamente evidenciada na cultura do cacau.

Finalmente, observo que faltam ainda estudos sobre o Candomblé de Caboclo 

e sobre a Umbanda,  tão presentes no município  de Ilhéus,  conforme apontou o 

levantamento.



284

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ACADEMIA DE CIÊNCIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – ACIESP. Glossário de 
ecologia. 2. Ed. São Paulo: ACIESP, n. 1003, 1997.

ADOLFO, Sérgio Paulo. O candomblé bantu na p.ós-modernidade. In: I Encontro 
do GT Nacional de História das Religiões e das Religiosidades/ ANPUH, 2007, 
Maringá.

AMIN, Samir. Eurocentrism. Trad. RUSSEL MOORE. New York: Monthly Review 
Press, 1989.

AUGRAS, Monique. O duplo e a metamorfose: a identidade mítica em 
comunidades nagô. Petrópolis, RJ: Vozes, 1983.

______. Quizilas e preceitos – Transgressão, reparação e organização dinâmia do 
mundo. In MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de (org.). Candomblé: desvendando 
identidades. São Paulo: EMW Editores, 1987.

BASTIDE, Roger. As religiões africanas no Brasil. Primeiro volume. São Paulo: 
Livraria Pioneira Editora; Editora da Universidade de São Paulo, 1971.

BARTH, Fredrik. Grupos étnicos e suas fronteiras. In POUTIGNAT, Philippe; 
STREIFF-FENART. Teorias da Etnicidade. Tradução da Élcio Fernandes. São 
Paulo: Fundaçda da Editora da UNESP, 1998.

BAUMAN, Zygmunt. Identidade: entrevista a Benedetto Vecchi. Trad: Carlos Alberto 
Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005.

BIRMAN, Patrícia. O campo da nostalgia e a recusa da saudade: dilemas dos 
estudos afro-brasileiros. In: Religião & Sociedade, Volume 18, Número 2. Rio de 
Janeiro, 1997.

BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 
1992.

______. Sociologia. 2. ed. Org. ORTIZ, Renato. São Paulo: Ática, 1994.

______. E PASSERON, J.C. A reprodução. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves 
Editora, 1975. 



285

BRANDÃO, Carlos R. Identidade e etnia: construção da pessoa e resistência 
cultural. São Paulo: Brasiliense, 1986.

CACCIATORE, Olga Gudolle. Dicionário de cultos afro-brasileiros: com a 
indicação da origem das palavras. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 1988.

CALHOUN, Craig (org.). Social theory and the politics of identity. Oxford: 
Blackwell, 1994.

CAMPOS, João da Silva.  Ligeiras notas sobre a vida íntima, costumes e religião dos 
africanos na Bahia. Anais do Arquivo do Estado da Bahia, vol. 29, 1943.

CANCLINI, Nestor Garcia. Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da 
modernidade. 4 ed. Trad. CINTRÀO, Heloísa Pezza;LESSA, Ana Regina. São 
Paulo:EDUSP, 2003. – (Ensaios Latino-mericanos, 1).

CAPONE, Stefania. A busca da África no candomblé: tradição e poder no Brasil. 
Trad. Procópio Abreu. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria / Pallas,2004.

CARNEIRO, Edison. Candomblés da Bahia. 8 ed. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1991.

____. Religiões negras e negros Bantos. 3 ed. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1991.

____. Antologia do Negro Brasileiro. Rio de Janeiro: Agir, 2005.

CAROSO, Carlos; BACELAR, Jeferson (org.). Faces da tradição afro-brasileira: 
religiosidade, sincretismo e anti-sincretismo, reafricanização, práticas terapêuticas, 
etnobotânica e comida. 2. ed. Rio de Janeiro: Pallas; Salvador, BA: CEAO, 2006. 

CARROLL, Lewis. Aventuras de Alice. 3. ed. Tradução e Organização LEITE, 
Sebastião Uchoa. São Paulo: Summus,1980.

CASCUDO, Luis da Camara. Dicionário do folclore brasileiro. 6. ed. Belo 
Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1988.



286

CASTELLS, Manuel. O poder da identidade: a era da informação, economia, 
sociedade e cultura. 2 ed. vol. 2. Trad: Klauss Brandine Gerhardt. São Paulo: Paz e 
Terra, 1999.

CASTRO, Yêda A. Pessoa. Falares africanos na Bahia: um vocabulário afro-
brasileiro. Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Letras/Topbooks, 2001.

CASTRO, Yêda A. Pessoa de; CASTRO, Guilherme A. de Souza. Culturas Africanas 
nas Américas: um esboço de pesquisa conjunta na localização dos empréstimos. 
AFRO-ÁSIA, Número 13, Abril de 1980, Salvador, BA: UFBA, 1980. 

CHALHUB, Samira. Funções da linguagem. 8. ed. Série Princípios. São Paulo: 
Ática, 1995.

COHEN, Abner. Custom and Politics in Urban Africa. London: Routledge and 
Kegan Paul, 1969.

COSSARD, Gisèle Binon. Contribuition à l’étude Du candomblé au Brésil: Le 
candomblé angola. Doutorado de terceiro ciclo. Faculté dês Lettres et Sciences 
Humaines, 1970.

COSSARD, Gisèle Omindarewá. Awô: o mistério dos orixás. 2.ed. Rio de Janeiro: 
Pallas, 2008.

CUNHA, Manuela  Carneiro da. Religião, Comércio e Etnicidade: uma interpretação 
Preliminar do catolicismo Brasileiro em Lagos, no século XIX. Religião e 
Sociedade, São Paulo, n. 1, 1977.

DANTAS, Beatriz Góis. Pureza e poder no mundo dos Candomblés. In: MOURA, 
Carlos Eugênio Marcondes de (org.). Candomblé: desvendando identidades. São 
Paulo: EMW Editores, 1987.

______. Vovó Nagô e Papai Branco: usos e abusos da África no Brasil. Rio de 
Janeiro: Graal, 1988.

DEBRAY, Regis. Vida e morte da imagem: uma história do olhar no ocidente. 
Tradução de Guilherme Teixeira. – Petrópolis, RJ: Vozes, 1993.

DURKHEIM, Émile. As formas elementares da vida religiosa. Trad. RIBEIRO DE 
MOURA, Carlos Alberto. São Paulo: Abril Cultural, 1978.

ELIADE, Mircea. Mito e realidade. 6.ed. São Paulo: Perspectiva, 2006. 



287

ELIAS, Norbert. O processo civilizador. Tradução de Ruy Jungmann. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Ed.,1994.

FOUCAULT, Michel. Arqueologia do saber. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense-
Universitária, 1986.

______. Microfísica do Poder. Rio de Janeiro: Graal, 1989.

FREUND, Julien. Sociologia de Max Weber. 3. ed. Trad. CASTRO E COSTA, Luís 
Cláudio. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 1980.

FU-KIAU, Kimbwandende Kia Bunseki. African cosmology of the bantu-kôngo: 
Tying the Spiritual Knot Principles of Life and living. New York: Athelia Henrietta 
Press, 2001.

______. The Africam book without title. Salvador, BA: CEAO/UFBA, 2004.

GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método I: traços fundamentais de uma 
hermenêutica filosófica. Tradução de Flávio Paulo Meurer. Petrópolis, RJ: Vozes 
1997.

GIDDENS, Anthony. As conseqüências da modernidade. Tradução de Raul Fiker. 
São Paulo : Ed. Unesp, 1991.

GUATTARI, Félix. Linguagem, Consciência e Sociedade. In LANCETTI, Antonio 
(Dir.). Saúde Loucura 2. São Paulo: Hucitec,1990.

FREITAS, Antonio Fernando Guerreiro; PARAISO, Maria Hilda Baqueiro. Caminhos 
ao encontro do mundo: a capitania, os frutos de ouro e a princesa do sul. 
Ilhéus:EDITUS, 2001.

GUERREIRO, Mário. Breve introdução à fenomenologia das cores. In Revista do 
IFCS, n. 1, jan. / jun., 1981.

HAESBAERT, Rogério. O mito da desterritorialização: do “fim dos territórios” à 
multiterritorialidade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004.

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 9. ed. Trad. DA SILVA, 



288

Tomaz Tadeu e LOURO, Guaracira Lopes. Rio de Janeiro: DP&A, 2004.

HAMPATÉ-BA, Amadou. A tradição viva. In: KI-ZERBO, Joseph (coord.). História 
geral da África I: metodologia pré-história da África. São Paulo: Ática / UNESCO, 
1982.

_____. Amkoullel, o menino fula. Tradução de Xina Smith de Vasconcellos. São 
Paulo: Pallas Athena / Casa das Áfricas, 2003.

HARDING, Rachel Elizabeth. Candomblé and the alternative spaces of black 
being in nineteenth-century Bahia, Brazil: a study of historical context and 
religious meaning. Tese de doutorado em história, University of Colorado, 1997.

HERKOVITS, Melville J.. Pesquisas etnológicas na Bahia. Salvador: Publicações 
do Museu do Estado da Bahia, v.IV, 1943. 

HOBSBAWM, Eric; RANGER, Terence (Org.). A invenção das tradições. Tradução 
de Celina Cardim Cavalcanti. 3. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2002.

HORA, Jemima Bonfim; MOREAU, Ana Maria S. dos Santos. Diagnóstico Sócio 
Ambiental dos Manguezais da Área Urbana de Ilhéus – Bahia.In: Anais do 10 
Seminário de Iniciação Científica da UESC.

HOUIS, M. Anthropologie linguistique de l’Áfrique Noire. Paris: PUF, 1971.

ITTEN, Johannes. The elements of color. Nova Iorque: Van Nostrand Reinhold 
Company, 1970.

JACQUES, Maria da Graça C. Identidade. In M. N. STREY ET AL. Psicologia 
social contemporânea. Petrópolis, R.J.: Vozes, 1998. 

LANDES, Ruth. A cidade das mulheres. Tradução de Maria Lúcia do Eirado Silva; 
Revisão e notas de Edson Carneiro. 2 ed. Ver. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2002. 

LAURENTI, Carolina; BARROS, Maria Nilza Ferrari de. Identidade: questões 
conceituais e contextuais. Volume 2 - Número 1 – Jun/2000.

LEMBARAUMIN. Sincretismo. Ilhéus: Memorial Unzó Tombenci, 2008 (mimeo).



289

LÉVI-STRAUSS, Claude. Antropologia estrutural. Tradução de Chaim Samuel 
Katz; Eginardo Pires. 5. ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1996.

LIMA, Flávio Batista. Os Candomblés da Bahia: tradições e novas tradições. 
Salvador: UNEB / Arcádia, 2005.

LIMA REIS, Eliana Lourenço de. Pós-colonialismo, identidade e mestiçagem 
cultural: a literatura de Wole Soyinka. Rio de Janeiro: Relume-Dumará; Salvador, 
BA: Fundação Cultural do Estado da Bahia, 1999.

LIMA, Vivaldo da Costa. A família de santo nos candomblés jejes-nagôs da 
Bahia: um estudo de relações intragrupais. 2. ed.- Salvador, BA: Corrupio, 2003.

______. Nações de Candomblé. In: Encontro de Nações de Candomblé. / 
Promovido pelo Centro de Estudos Afro-Orientais, Salvador, 1 a 5 de junho de 1981. 
Salvador: Ianamá; Centro de Estudos Afro-Orientais da UFBA: Centro Editorial e 
Didático da UFBA, 1984.

LINHARES, Maria Yeda (org.). 9 ed. História Geral do Brasil. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 1990.

LODY, Raul. O povo do santo: religião, história e cultura dos orixás, voduns, 
inquices e caboclos. 2.ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2006.

______. Cultura material dos xangôs e candomblés: em torno da etnografia 
religiosa. Rio de Janeiro: FUNARTE/ Instituto Nacional do Folclore, 1987.

______. Jóias de Axé: fios de contas e outros adornos do corpo: a joalheria afro-
brasileira.Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001.

LOPES, Nei. Novo dicionário banto do Brasil: contendo mais de 250 propostas 
etimológicas acolhidas pelo Dicionário Houaiss. 1 ed. Rio de Janeiro: Pallas, 2006.

MAHONY, Mary Ann. Instrumentos necessários escravidão e posse de escravos 
no sul da Bahia no séc. XIX, 1822-1889. Afro-Ásia, 25-26, (2001, p.95-139). 

MARX, K. Manuscritos econômicos e filosóficos: terceiro manuscrito. 2. ed.. São 
Paulo: Abril Cultural, 1978.



290

MARTINS, José de Souza. A imagem incomum: a fotografia dos atos de fé no 
Brasil. In Symposium on Popular Religion and Visual Culture in Brazil, organizado 
pelo Centre for Brazilian Studies e pelo Pitt Rivers Museum, da Universidadede 
Oxford (Inglaterra), no Ashmolean Museum, em 1º de fevereiro de 2002.

MAUSS, Marcel. Sociologia e antropologia. São Paulo, EPU/EDUSP, 1974.

MEAD, George Herbert. Espiritu, persona y sociedade. Buenos Aires, paidóis, s.d.

MENDONÇA, José Rezende. Pontal ontem & hoje: memórias. 2. ed. Ilhéus: Gráfica 
Jeff-Set, 2009.

MOTT, Luiz. Cotidiano e Vivência religiosa: entre a capela e o calundu. In: Laura de 
Mello e Souza (org.). História da Vida Privada no Brasil: cotidiano e vida privada 
na América Portuguesa. São Paulo: Companhia da Letras, 1997.

MOURA, Clóvis. Rebeliões da senzala: quilombos, insurreições, guerrilhas. São 
Paulo: Livraria Editora Ciências humanas, 1981.

OLIVEIRA, Inês. In II Encontro de Nações de Candomblé. / Promovido pelo Centro 
de Estudos Afro-Orientais, Salvador, 1995. Salvador, BA: Ianamá; Centro de Estudos 
Afro-Orientais da UFBA: Centro Editorial e Didático da UFBA, 1997.

PANTOJA, Selma e SARAIVA José Flávio Sombra (org.). Angola e Brasil: nas rotas 
do Atlântico Sul. Rio de Janeiro: Bertrand, 1999.

PARÉS. Luis Nicolau. A formação do Candomblé: história e ritual da nação jeje na 
Bahia. Campinas, SP:Editora da Unicamp, 2006.

PINTO, Valdina. In: II Encontro de nações de candomblé. / Promovido pelo Centro 
de Estudos Afro-Orientais, 1995. Salvador, BA: Ianamá; Centro de Estudos Afro-
Orientais da UFBA: Centro Editorial e Didático da UFBA, 1997.

PÓVOAS, Rui do Carmo. Da porteira para fora: mundo de preto em terra de 
branco. Ilhéus, BA: EDITUS, 2007.

KOSSOY, Boris. Fotografia & História. 2. ed. São Paulo: Ateliê editorial, 2001.

RAMOS, Artur.  O negro brasileiro. Etnografia religiosa e psicanálise. Recife : 
Fundação Joaquim Nabuco, Massangana, 1988 (1934).



291

REIS, João José e SILVA, Eduardo. Negociação e conflito: a resistência negra no 
Brasil escravista. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. 

REIS, João José. Rebelião escrava no Brasil: a história do levante dos malês em 
1835. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.
Revista Kàwé / Universidade Estadual de Santa Cruz. N.1 (2000). Ilhéus, BA : 
Editus, 2000. 72p.

RIBAS, Oscar. Ilundo: espíritos e ritos angolanos. Luanda: Instituto de Investigação 
Científica de Angola, 1975.

RIBEIRO, André Luiz Rosa. Memória e identidade: reformas urbanas e arquitetura 
cemiterial na Região Cacaueira 1880 – 1950. Ilhéus, BA: Editus, 2005. 

RODRIGUES, Nina. Os africanos no Brasil. 8. ed. Brasília: Editora Universidade de 
Brasília, 2004.

______. O animismo feitichista do negro brasileiro. Rio de Janeiro: Civilização 
brasileira, 1935 (1978).

SANTANA, Esmeraldo Emetério de. Nação Angola In: Encontro de nações de 
candomblé. / Promovido pelo Centro de Estudos Afro-Orientais, Salvador, 1 a 5 de 
junho de 1981. Salvador: Ianamá; Centro de Estudos Afro-Orientais da UFBA: 
Centro Editorial e Didático da UFBA, 1984.

SANTOS, Jocélio Teles dos. O dono da terra: o caboclo nos candomblés da Bahia. 
Salvador, BA: Sarah Letras, 1995.

______. O caboclo no Candomblé. In: Padê, N.1, Salvador,BA, julho de 1989 (p.11-
21).

______.  Os candomblés da Bahia no século XXI. Salvador: CEAO, 2007. 
Disponível em < WWW.terreiros.ceao.ufba.br/pdf/os candomblés da Bahia no século 
XXI >. Acesso em 20 de fev. 2008. 

SANTOS, Juana Elbein dos. Os Nàgô e a morte: pàde, àsèsè e oculto Égun na 
Bahia. Traduzido pela Universidade Federal da Bahia. Petópolis:Vozes, 1986.

http://WWW.terreiros.ceao.ufba.br/pdf/os%20candombl%C3%A9s%20da%20Bahia%20no%20s%C3%A9culo%20XXI
http://WWW.terreiros.ceao.ufba.br/pdf/os%20candombl%C3%A9s%20da%20Bahia%20no%20s%C3%A9culo%20XXI


292

SERRA, Ordep. Águas do rei. Petrópolis, R.J.: Vozes; Rio de Janeiro: Koinonia, 
1995.

1

______. Dois estudos afro-brasileiros. Salvador: Centro Editorial e Didático da 
UFBA, 1988.

SERRES, Michel. Filosofia mestiça. Trad. Maria Ignez Duque Estrada. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 1993.

SÈVE, Lucien. A personalidade em gestação. In SILVEIRA, Paulo & DORAY, Bernard 
(orgs.). Elementos para uma teoria marxista da subjetividade. São Paulo: vértice, 
1989.

SILVA, Alberto da Costa e. A enxada e a lança: a África antes dos portugueses. 3. 
Ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006.

SILVA, Fernanda Amorim da. Escravos e forros na Ilhéus setecentista. 2003. 
Monografia (Curso de História), DFCH, UESC, Ilhéus.

SILVA, Vagner Gonçalves da. Prefácio do livro de Raul Lody. Jóias de Axé: fios de 
contas e outros adornos do corpo: a joalheria afro-brasileira.Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 2001.

SILVA, Lima. Subjetividade. In M. N. STREY ET AL. Psicologia social 
contemporânea. Petrópolis, R.J.: Vozes, 1998. 

SILVEIRA, Renato da. O candomblé da Barroquinha: processo de constituição do 
primeiro terreiro baiano de ketu Salvador: Edições Maianga, 2006.

SIMMEL, Georg. Sociologia. Organizado por Evaristo Moraes Filho. São Paulo: 
Ática, 1983.

SODRË, Muniz. O terreiro e a cidade: a forma social negro/brasileira. Rio de 
Janeiro: Imago Ed.: Salvador, BA: Fundação Cultural do Estado da Bahia, 2002.



293

SOUB, José Nazal. Minha Ilhéus: fotografias do século XX e um pouco de nossa 
história. Itabuna,BA: Agora, 2005.

SOUZA, Laura de Mello e. O diabo e a terra de Santa Cruz: feitiçaria e 
religiosidade popular no Brasil colonial. São Paulo: Companhia  dasLetras, 1986.

SCHWARTZ, Stuart B. Segredos internos: engenhos e escravos na sociedade 
colonial, 1550 – 1835. Tradução Laura Teixeira Mota. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1988. 

TEMPELS, R.P. Claude. La Philosophie Bantoue. Paris: Plon-Paru, 1949.

TURNER, Victor. The forest of symbols: Aspects of Ndembu ritual. Ithaca: Cornell 
University Press, 1967.

WEBER, Max. Ensaios de sociologia. 5. ed. Trad. DUTRA, Waltensir. Rio de 
Janeiro: Záhar Editores, 1982.

______.Sociologia. 2 ed. Org. COHN, Gabriel. São Paulo: Ática, 1982.

VELHO, Gilberto. Projeto e metamorfose: antropologia das sociedades complexas. 
Rio de Janeiro: Zahar, 1994.

VELOSO, Caetano. Oração ao Tempo. In Cinema Trancendental. Rio de Janeiro: 
Gravadora Universal, 2006.

VERGER, Pierre Fatumbi. Notas sobre o culto aos orixás e voduns na Bahia de 
Todos os Santos, no Brasil, e na Antiga Costa dos escravos na África. 2.ed. 
Trad. MARCONDES DE MOURA, Carlos Eugênio. São Paulo: Editora da 
Universidade de São Paulo, 2000. 

______. Orixás: deuses iorubás na África e no Novo Mundo. Salvador: Corrupio, 
1981.



294

VINHÁES, José Carlos. São Jorge dos Ilhéus: da capitania ao fim do século XX. 
Ilhéus: EDITUS, 2001.

VOGEL, Arno; SILVA MELO, Marco Antonio da; PESSOA DE BARROS, José Flávio. 
Galinha de Angola: iniciação e identidade na cultura afro-brasileira. Prefácio de 
Antonio Olinto; ilustrações de Raul Lody. 3. ed. Rio de Janeiro: Pallas, 2007.

APÊNDICE



295

APÊNDICE A – Roteiro da Entrevista Preliminar

Roteiro - Entrevista preliminar

Geral – diversidade de temas ligados ao candomblé.

1. Quando a senhora começou a participar do candomblé?

2. Seus pais ou familiares eram do candomblé?

3. O terreiro pertence a que nação?

4. Como é pertencer a esta nação?

5. Há diferença entre as nações? Há semelhanças?

6.  Quais são as entidades cultuadas nesta casa?

7. A senhora conhece alguma história sobre as entidades do Candomblé? Pode nos contar 

alguma história?

8. Quais as cores das entidades? Elas são as mesmas sempre?

9.  Quais são as festas deste terreiro?

10. Como a senhora  organiza este terreiro? É a mesma organização que havia 

anteriormente?

11. O que mudou?

12. Esse terreiro é filho de algum outro terreiro aqui em ilhéus ou em outro lugar? Qual?

13. Como se dá a sucessão no culto de candomblé?

14. O que são os fundamentos no candomblé?
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APÊNDICE B - Questionário semi-estruturado

Identificação das Lideranças Religiosas

Nome:____________________________________________________________________

Como é conhecido:__________________________________________________________

Idade:____________________________________________________________________

Tempo de Santo:___________________________Deka:____________________________

Pai / Mãe-de-Santo_________________________________________________________

Cor: _____________________________________________________________________

Naturalidade:______________________________________________________________

Condição migratória:________________________________________________________

Tempo de residência na região:________________________________________________

Tempo à frente do terreiro:___________________________________________________
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Escolaridade:______________________________________________________________

Profissão:_________________________________________________________________

Participação em programas governamentais:_____________________________________

Caracterização geral do terreiro

Nação:___________________________________________________________________

Primeira Geração:__________________________________________________________

Ascendência (Raiz):_________________________________________________________

Registro em associações representativas:________________________________________

Ano de fundação:___________________________________________________________

Origem dos recursos:________________________________________________________

Número de pessoas residentes:________________________________________________

Aspectos Religiosos e da Hierarquia

Principal entidade:__________________________________________________________

Número de filhos / filhas de santo:_____________________________________________

Número de ogãs e tatas:______________________________________________________

Número de equedes e macotas:________________________________________________

Número de abiãs:___________________________________________________________

Origem de novos adeptos:____________________________________________________

Destino de ex-adeptos:_______________________________________________________

Atividades religiosas e comunitárias:
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Data:____________________________ Atividade:________________________________

Data:____________________________ Atividade:________________________________

Data:____________________________ Atividade:________________________________

Data:____________________________ Atividade:________________________________

Data:____________________________ Atividade:________________________________

Ocorrência de conflitos

Sobre a propriedade:________________________________________________________

Religioso:_________________________________________________________________

Vizinhança:_______________________________________________________________

Observações

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________
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APÊNDICE C - Lista complementar de terreiros

Listagem realizada após a comparação do credenciamento feito  pela Associação 
Cultural de Preservação do Patrimônio Bantu - ACBANTU, Programa Fome Zero e

Conab e o mapeamento de terreiros de 2008 

1- Ilê Axé Olufã Deuy
Não possui assinatura do responsável (primeiro assinante da lista Maria Nita dos 
Santos).

2 – Renascer com os Orixás
Responsável – Maria Betania Novaes Santos

3 – Ilê Axé de Oxum
Responsável – Naldilise Maria Rosa da Silva
(primeiro assinante da lista José Valmy da Silveira)

4 – Ilê Axé Oba Ibo
Responsável – Damiana Ferreira dos Santos

5 –  Centro de Umbanda de Oxossi
Não possui assinatura do responsável (primeiro assinante da lista Therezinha 
Santana)
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6 – Xalunga Oba
Responsável – Helena Vieira
Bairro – Teotônio Vilela

7 – Rezador
Responsável – Jorge Brasil Sá

8 – Ilê Axé Chapanãn
      Responsável – Esverenice Angelo Brandão

      9 – Ilê Axé Iansã e Xangô 
      Responsável – Maria Nilza da Silva ( Itainã)

      10 – Ilê Lôke de Uzambi
       Responsável – Dinorá Feitosa Bahia

11 – Ilê Axé de Omolú Angola
Responsável – Luzia Souza Ramos

12- Casa de Obaluaê
Responsável – Durval Fonseca Gomes
End. Rua Pitagura nº 56 – Teotônio Vilela

13 – Salobrinho
Responsável – Horácia Santos Souza

14 – Terreiro de Oiá
Responsável – Vera Lúcia Santos Goudim

15 – Terreiro de Xangô 
Não possui assinatura do responsável (primeiro assinante da lista Ana Maria dos 
Santos)
End. Nossa Senhora da Conceição nº 1 – Basílio

16 – Ilê Talashe de Oshun
Não possui assinatura do responsável (primeiro assinante da lista Maria Sautilha)

17 – Terreiro Martin Quebanda
Responsável – Lourenço F. da Silva
Bairro – Couto
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APÊNDICE D - Esquema de situação Terreiro Tombeci
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1. Casa Exu 15. Cabana Cabocla

2. Barracão 16. Bambuzal Antepassados

3. Assentamento Zazi 17. Assentamento

4. Arquibancada 18. Assentamento

5. Assentamento Oxalá 19. Camarinha

6. Atabaques 20. Lavanderia

7. Quarto Consulta 21. Casa da Mameto

8. Quarto Ogan 22. Quarto de Santo

9. Cozinha 23. Canteiro

10. Banho 24. Casa Sr. Preto

11. Assentamento Tempo/Omolu/Angorô 25. Av. Brasil

12. Residência 26. Memorial Unzó Tombeci

13. Barbearia 27. Quadra do Dilazenze e residências

14. Residência

APÊNDICE E - Esquema de situação Terreiro Luando
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1. Assentamento Exu 10.  Casa de Exu
2. Caboclos 11. Cozinha
3. Assentamento Tempo Omolu e 

Catende
12. Banheiro
13. Atabaques

4. Assentamento Iemanjá 15. Arquibancada
5. Assentamento Oxalá 16. Cadeiras
6. Assentamento Nana 17. Arquibancada
7. Quarto de Santo 18. Runcó
8. Assentamento Oxum

19. Rua9. Casa da Mãe Pequena 2˚ piso
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APÊNDICE F- Esquema de situação Terreiro Guaniá de Oiá

1. Residência de terceiros 13. Casa da mameto 2º piso

2. Cozinha 14. Quarto

3. Assentamento Oxalá 15. Quarto de consulta

4. Assentamento Iemanjá 16. Assentamento de Tempo

5. Banheiro 17. Assentamento Caboclo

6. Casa de Exu 18. Barracão

7. Quarto Filhos de Santo 19. Arquibancada

8. Quarto 20. Dondembê

9. Quarto de Santo 21. Roncó

10. Assentamento Catende 22. Quintal

11. Jardim 23. Banheiro

12. Terreno 24. Rua
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APÊNDICE G -  Esquema de situação Terreiro Ilê Axé Dileuí

1. Assentamento Catende 11. Sala de Música
2. Tempo 12. Lavanderia
3. Cabocla 13. Cozinha  Fogão  a  lenha 
4. Cabana Martim 14. Assentamento Exu
5. Barracão 15. Casa da mameto 2˚ Piso
6. Quarto de Santo 16. Cozinha
7. Atabaques                     17. Banheiro
8. Quarto de Consulta 18. Garagem
9. Quarto

19. Rua10. Quarto 
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APÊNDICE H -  Esquema de situação Terreiro Oxagrian

11. Assentamento Nana 20. Filho de Santo
12. Assentamento Oxum 21. Quarto de trocar
13. Cabana Caboclo Boiadeiro 22. Banheiro
14. Banheiro 23. Quarto de Consulta
15. Casa da mameto 24. Runcó
16. Casa da Exu 25. Quarto de Santo da mameto
17. Garagem                    26. Barracão
18. Assentamento antepassados

Casa de Egum
27. Assentamento de Tempo
28. Assentamento Exu Mirim

20. Banheiro 
29. Ogum21. Cozinha
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APÊNDICE I – Listagem Geral dos terreiros e suas Lideranças – Mapeamento 2008

1 Adelson Mamedio dos Santos Inkisse Tateto Omolú

2 Adriano Batista Corrêa Terreiro Rei dos Astros

3 Almerinda Faustina de Souza Ilê Axé de Luando

4 Anailton Andrade Santos Ilê Asché Angorô

5 Annaildes Moreira Tavares Ilê Asche Omi Azaritobossi Dewá

6 Antônia Ribeiro dos Santos Centro de Oxossi Airá

7 Antônio José dos Santos Júnior Ilê Axé Ogum Oiá Omim

8 Antônio Santos Santana Ilê Axé Ballomi 

9 Carlos Silva Bahia Ilê Loke

10 Carmozina Mota de Souza Santos Terreiro de Umbanda Sultão das Matas 

11Cláudio dos Santos Silva Olhor Mirór Filho de Ogum

12 Damiana Santos de Jesus Terreiro de Ossanha

13 Domingas Eduarda Vieira Barbosa Terreiro Ogum Marinho

14 Edina Barros Terreiro de Iansã

15 Edmundo Ribeiro da Silva Terreiro Ogum

16 Edna Maria Pereira dos Santos Terreiro de Xangô

17 Edna Silva Farias Ilê Axé Iemanjá

18 Evanildo da Costa Bomfim Cosme e Damião

19 Gilmar Costa Nascimento Unzó de Nkisse Ayalakaribô Tombenci Neto

20 Gilmar Marques dos Santos Abassá de Leuá Tombency Bisneto

21 Ilza Rodrigues Matamba Tombenci Neto

22 Jean Nascimento Pereira Terreiro de Boiadeiro

23 Jenilton Bigi de Jesus Rodrigues Ilê Axé Roxo Balé Mafé

24 João Francisco Santos Silva Terreiro de Cafungê

25 José Anilton Conceicão Ilê Axé Ewá

26 José Eduardo de Jesus Moreira Acojidê de Xangô Agodô
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27 José Ramos de Melo Terreiro de Umbanda Matin Quimbanda

28 Joselina Almeida Santos Terreiro do Cacique Jaquaré

29 Josevaldo Silva Ilê Axé de Amoreira de Iafunqué

30 Josué Santana dos Santos Centro Estrela da Manhã

31 Laura Maria da Silva Ilê Axé Guaniá de Oiá

32 Lenice Silva dos Santos
Canjeré Calendé Calujé do Terreiro de 
Omolú

33 Luzia Maria de Almeida Casa de Omolu

34 Mãezinha do Basílio Terreiro de Iemanjá

35 Marcos Denílson Souza Machado Ilê Axé Omim Ofan Tolomby

36 Maria Alice de Jesus Silva Terreiro Rainha das Águas

37 Maria Angélica Mota dos Santos Ilê Axé Dileuí

38 Maria Anildes Pereira dos Santos Unzó de Nkisse Tombenci Neto

39 Maria Antonieta Menezes Centro da Aldeia Reunida do Senhor Ogum

40 Maria da Conceição dos Santos 
Pereira Terreiro de Ogum

41 Maria de Fátima Souza Oliveira Kwe Ji Dan Jó

42 Maria Domingas Freitas de Santos Centro de Umbanda Ogum Raio da Lua

43 Maria Gessi Andrade Charmiti Ilê Axé Loi Loyá

44 Maria Helena Oliveira Santos Ilê Axé Fidelimam Tombency Neto

45 Maria José da Silva Centro de Umbanda Ogum

46 Maria José de Souza Abaçá da Iansã Laomirim Tombenci Neto

47 Maria José dos Santos Terreiro Caipó

48 Maria José Souza Oiá Dilê Tombenci Neto

49 Maria Lúcia Silva Amorim Terreiro de Umbanda Caboclo São Saravá

50 Maria Lurdes Guimarães Abaça ioromim Ilê Obanijim

51 Maria Nilza Duarte Silva Ilê Axé de Iansã 

52 Mariana Evangelista de Souza Terreiro de Ogum Paedelê

53 Marinez André dos Santos
Templo de Umbanda e Candomblé Pai 
Ogum

54 Marise Fileto de Barros Ilê Asé Ajagunã

55 Marisônia C. da Silva Terreiro Oxagrian

56 Marivaldo de Souza Terrero Ilê Axé Ogum
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57 Miguel Borges de Souza Ilê Ialashe de Ominaci

58 Miraci dos Santos Bomfim Ilê Axé Iemanjá Ogunté

59 Moysés Santos Barros Ilê Axé Odé Talossi

60 Mutalê Portugal de Souza Ilê Tateto Oxossi Tombenci Neto

61 Naildes Freitas dos Santos Ilê Axé Oiá Matamba

62 Nelzira Pacheco dos Santos Tombenci Bisneto

63 Pedro Nascimento Gustavo Filho Terreiro de Oxalá Ajá Onam Filho

64 Perolina Souza Silva Ilê da Oxum

65 Raimunda Carvalho de Oliveira Centro de Umbanda Terreiro de Ossain

66 Raimundo Bispo Nunes Terreiro Arco Iris de Oxumaré

67 Reginalda Novais da Silva Terreiro de Iansã

68 Reinaldo Alves da Silva Terreiro do Senhor Ogum

69 Romilda Ferreira Ramos Terreiro de Assobouce

70 Romualdo Silva dos Santos Ilê Asche Logunedé

71 Telma Sueli da Cruz Terreiro de Oxum (ex-terreiro de Odé)

72 Tereza Cristina Araújo de Souza Ilê Asche Omi Yá Gunté

73 Valdeci da Silva Terreiro Ilê Axé do Cariri

74 Valter Nascimento Ajá Onam de Oxalá

75 Vilma Alves Bonfim Ilê Axé de Iemanjá

76 Vitória de Araújo Santos Terreiro de Oxossi e Oxum

77 Wanderlina Andrade Bonfim Terreiro de Oxalá
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APÊNDICE  J  -  Listagem  de  entrevistas  com  líderes  de  terreiros  e  com 

representantes da tradição afro-brasileira em Ilhéus

NOME DO 
ENTREVISTADO

TERREIRO PERÍODO DA 
ENTREVISTA

D. Laura (Sandoiá) Guaniá de Oiá 2007 - 2009
D. Mãezinha Dileuí 2007
Mãe Ilza Tombenci 2007 -2009
Telma Odé 2008 -2009
Marisônia Oxagrian 2009
Silvandira Oxagrian 2009
Ruy Póvoas Ilê Axé Ijexá 2007-2009
Raimundo Luando 2008-2009
D. Aidé            Luando 2008-2009
D. Liliu Rainha das Águas 2008
Aracy Odé 2009
D. Almerinda     
                          

Luando 2008

Gilvan Rodrigues
           Tombenci 

2007 - 2009

Tereza Cristina Ilê Asche Omi Yá Gunté 2007

Mestre Virgílio            Grupo de capoeira angola Mucumbo        2008- 2009 

Valério                        Presidente da Associação Yabas             2008 - 2009
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ANEXO A- Ficha cadastral do Kàwé
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ANEXO B- Cadastro Geral dos terreiros
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ANEXO C- Ficha cadastral ACBANTU
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ANEXO D - Ficha cadastral Conab
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ANEXO E- Tratado de Paz dos Escravos do Engenho de Santana

Tratado proposto a Manuel da Silva Ferreira pelo seus escravos durante o tempo em que 
se conservaram levantados (c.1789)144

Meu senhor, nós queremos paz e não queremos guerra; se meu senhor também quiser nossa paz há de 
ser nessa conformidade, se quiser estar pelo que nós quisermos a saber.

Em cada semana nos há de dar os dias de sexta-feira e de sábado para trabalharmos para nós não tirando um 
destes dias por causa de dia santo.

Para podermos viver nos há de dar rede, tarrafas e canoas.

Não nos há de obrigar a fazer camboas, nem a mariscar, e quando quiser fazer camboas e mariscar 
mandes os seus pretos Minas.

Par o seu sustento tenha lanchas de pescaria ou canoas do alto, e quando quiser comer mariscos mande 
os seus pretos Minas.

Faça uma barca grande para quando for para Bahia nós metermos as nossas cargas para não pegarmos 
fretes.

Na planta de mandioca, os homens queremos que só tenham tarefa de duas mãos e meia e as mulheres 
de duas mãos.

A tarefa de farinha há de ser de cinco alqueires rasos, pondo arrancadores bastantes para estes servirem de 
pendurarem os tapetes.

A tarefa de cana há de ser de cinco mãos, e não de seis, e a dez canas em cada feixe.

No barco há de pôr quatro varas, e um para o leme, e um no leme puxa muito por nós.

144

1

 Transcrição do texto original in: Reis, João José e Silva, Eduardo. Negociação e conflito: 
A resistência negra no Brasil.  Destaca-se que no texto acima os autores optaram por uma 
atualização da grafia das palavras e pela colocação das abreviações por extenso. Contudo, 
conservaram a pontuação original e o uso de maiúsculas em certas palavras.
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A madeira que se serrar com serra de mão embaixo hão de serrar três, e um em cima.

A medida de lenha há de ser como aqui se praticava, para cada medida um cortador, e uma mulher para 
carregadeira.

Os atuais feitores não os queremos, faça eleição de outros com a nossa aprovação.

Nas moendas há de pôr quatro moedeiras, e duas guindas e uma caracanha.

Em cada uma caldeira há de haver botador de fogo, e em cada terno de faixas, o mesmo, e no dia 
sábado há de haver remediavelmente peija no Engenho.

Os martinheiros que andam na lancha além de camisa de baeta que se lhe dá, hão de ter gibão de baeta, 
e todo o vestuário necessário.

O canavial de Jabirú o iremos aproveitar por esta vez, e depois há de ficar pasto porque não podemos 
andar tirando canas por entre magues.

Poderemos  plantar  nosso  arroz  onde  quisermos,  e  em qualquer  brejo,  sem que  para  isso  peçamos 
licença, e podermos cada um tirar jacarandás ou qualquer pau sem darmos parte para isso.

A estar  por  todos os  artigos  acima,  e  conceder-nos estar  sempre  de  posse  da  ferramenta,  estamos 
prontos para servirmos como dantes, porque queremos seguir os maus costumes dos mais Engenhos.

Poderemos brincar, folgar, e cantar em todos os tempos que quisermos sem que nos empeça e nem seja 
pedido licença.
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