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Introdução 

 

 Gostaria de iniciar esta introdução pelo título dela, em 

muitos momentos falar sobre o óbvio é romper silêncios impostos, é 

explicitar posições, é definir referências, é colocar-se, exercício 

complexo e muitas vezes arriscado. O título desta dissertação traz um 

verbo, silenciar. Em sentido geral têm-se dois sentidos: o primeiro o 

de que o sujeito silencia-se, o segundo o de impor o silêncio ao outro. 

Aqui se trata do segundo sentido, a de uma população que ao longo 

de séculos teve sua voz e seus atabaques silenciados para e pela 

sociedade culta. 

 É claro que se posso me referir aos atabaques como 

instrumentos de fé e de culto no ano de 2009 é porque o exercício de 

silêncio imposto pela sociedade culta, não foi correspondido pela 

população negra e depois pelos iniciados do candomblé. Pelo 

contrário, diante da morte e do silêncio, mantiveram seu 

compromisso com a vida e com o som, com a fala, com o canto. 

Dançaram, se vestiram, produziram beleza e dramaticidade no 

exercício do sagrado, colocando-se, no exercício da vida e negaram a 

morte simbólica imposta pelo silêncio. 

 Assim, esse trabalho não pretende dar voz a esta 

população, o povo de santo, mas pretende falar com ele, junto com 

ele. Não é possível dar voz, pois ela nunca foi perdida, ela sempre foi 

exercitada. È muito mais romper o silêncio da sociedade culta, em 

especial da academia, que ao longo do tempo referendou a morte 

simbólica de amplos setores da população brasileira com seu silêncio, 

com sua presunção de imparcialidade, resultante de seu compromisso 

com a ciência, o que a colocaria numa redoma da verdade. Talvez 

este seja mais uma vertente da relação com o sagrado no mundo 

ocidental. 
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 É claro que esta dissertação não tem a pretensão de ser 

inédita na afirmação de olhares para os diferentes setores excluídos 

da verdade dominante e referenciados conceitualmente da 

acadêmica. Aqui apenas me exponho diante deste compromisso.  

Nesta trajetória muitos tem sido os campos de superação do silêncio, 

envolvendo novos objetos de pesquisa, produzindo novos olhares, 

exigindo novas reflexões teóricas e a produção de novas 

metodologias. Este esforço de muitos tem produzido importantes 

resultados no estabelecimento do diálogo necessário com as múltiplas 

faces do universo da cultura. 

Mais uma vez é importante voltar ao tema do silêncio. Ele é 

rico em significados. Apenas para relembrar ele é um substantivo, 

assim tem um significado em si, distinto do adjetivo que atribui 

qualidade a outro. Nos dizeres de Orlandi (1997, p.23): 

o silêncio não é mero complemento de linguagem. Ele tem 

significância própria. E quando dizemos fundador estamos 

afirmando esse seu caráter necessário e próprio. 

Esta relação entre o silêncio e a palavra estabelece também 

um grande campo de reflexão entre os elementos motivadores das 

escolhas de nossos objetos de pesquisa. Uma primeira reflexão, em 

última análise, nós sempre escolhemos falar de nós mesmos, na 

medida em que nos preocupamos em compreender as diferentes 

facetas e relações do humano, condição de todos nós. Em segundo 

lugar esta dimensão narcísica atualiza-se continuamente, na medida 

em que a curiosidade, força motriz da investigação é um fenômeno 

subjetivo, marcado pelas mediações do inconsciente e amplamente 

situada no campo das emoções, que alimentam e exigem a 

intervenção da razão sistematizadora e legitimadora de saberes. 

Neste sentido, a escolha de campos de estudo sempre será um falar 

de si mesmo, desde a própria escolha de seu objeto. 
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A vinculação entre objeto e sujeito neste trabalho é, por 

demais, visível. A divisa entre o estudioso e o babalorixá não foi 

buscada e, portanto, não será encontrada. A minha fala transita na 

reflexão de quem é iniciado e já iniciou outros pelos caminhos do 

transe com os orixás, portanto, também de babalorixá, pai de santo. 

Este é um complexo exercício de mediação, entre parâmetros e 

princípios na configuração de valores, de referências, ou seja, de uma 

ética, mas se coloca como uma experiência de prazer diante da 

plenitude, ainda que esta possa ser apenas uma ilusão, que como 

apresentou Freud, sem futuro. Talvez uma dimensão pouco explorada 

por Freud em seus textos em que discute a religião, destacando-se 

Totem e Tabu e o Futuro de uma Ilusão. Sua visão sobre a cultura 

como elemento de contenção da natureza dificulta o trânsito inverso, 

da religião como prazer, apenas como compensação:  

A civilização, portanto, tem de ser defendida contra o indivíduo e 

seus regulamentos, instituições e ordens dirigem-se a essa tarefa. 

Visam não apenas a efetuar certa distribuição da riqueza, mas 

também a manter a distribuição; na verdade, têm de proteger 

contra os impulsos hostis dos homens tudo o que contribui par a 

conquista da natureza e a produção de riqueza. (Freud: 1992, 

p.640) 

As diferentes percepções sobre o homem implicam na clara 

definição de suas possibilidades diante dos fenômenos humanos. A 

religião aqui será entendida como um fenômeno, portanto, dado 

historicamente. Não existe a pretensão de debate de sua verdade ou 

de uma leitura ontológica desta, para conduzi-la a uma confrontação 

com a ciência, como indicado na citação anterior. A partir destas 

referências fica claro o esforço do exercício contínuo entre papeis, 

que ao longo de nossa formação, aprendemos como distintos e 

opostos. Esta tensão ao longo da escrita será sentida e foi muito 
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enriquecedora, se não para o texto, e não será, conseqüentemente 

para o leitor, foi para mim, o autor. 

As religiões que mantêm longos e complexos rituais de 

iniciação, diferenciando-se das que erigiram processos mais simples, 

sob o olhar da ritualística, apresentam um desafio maior para os que 

se iniciam. Por outro lado estas não fazem parte da tradição cultural, 

socialmente legitimada, do mundo ocidental contemporâneo, 

centrado na experiência religiosa cristã. Neste sentido as tensões são 

permanentes entre o já aprendido, bagagem cultural já estabelecida 

e o a aprender e ser experimentado. Em outro pólo a afirmação de 

uma nova fé é também um exercício de transgressão, e, portanto, de 

negação. 

Em que pese a afirmação de Sérgio Buarque de Holanda 

(1999, p.147) em sua obra clássica Raízes do Brasil de 

distanciamento do brasileiro dos ritos sociais: “Nenhum povo está 

mais distante dessa noção ritualística da vida do que o brasileiro.”, a 

experiência do candomblé é, profundamente, marcada pelos rituais. 

Para avançar em pouco mais nesta relação com o pensamento de 

Holanda vale uma reflexão sobre outro importante aspecto das 

comunidades de terreiro, o exercício da família e da expressão do 

corpo e das emoções. Para Holanda (1999, p.151): 

A vida íntima do brasileiro nem é bastante coesa, nem bastante 

disciplinada, para envolver e dominar toda a sua personalidade, 

integrando-a, como peça consciente, no conjunto social. Ele é 

livre, pois, para se abandonar a todo o repertório de idéias, gestos 

e formas que encontre pelo seu caminho, assimilando-os 

freqüentemente sem maiores dificuldades. 

Esta percepção sobre o brasileiro afirma duas importantes 

relações a primeira marcada por uma visão da organização, da 

sistematização, da capacidade de análise, aspectos fundamentais 
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para o exercício da racionalidade, afirmação do racionalismo. Este 

seria o objeto por excelência de nossa formação, objeto de projeção e 

objetivo de uma sociedade que, como a nossa não se desenvolveu o 

suficiente. Nós, os ilustrados dessa sociedade deveram ser o exemplo 

deste exercício. Mas por outro lado a própria constituição de nossa 

condição histórica e cultural implica numa dimensão de flexibilidade 

diante do afeto, da experiência emocional e uma mobilidade e 

trânsito entre estas fronteiras. É com este compromisso, estabelecido 

como estatuto teórico na afirmação da história cultural, que 

desenvolvi os estudos e as reflexões ao longo desta dissertação. 

Minha experiência, como iniciado no candomblé e 

posteriormente como babalorixá tem sido marcada por estas tensões 

e por outra que informa o desejo de produção deste trabalho. Uma 

pergunta se coloca para um indivíduo, como eu, originalmente 

herdeiro do iluminismo, pela trajetória no partido comunista e no 

universo acadêmico, como reconciliar ciência e fé, razão e emoção, 

conhecimento e intuição, discurso e silêncio de si? Tantos binômios 

que exigiram um novo espaço de síntese. Tais questões foram 

trazidas para a dissertação e busca com os referenciais teóricos 

oferecidos pela história cultural, produzir uma síntese, obviamente, 

provisória, pois todo o conhecimento o é, deste tensionamento 

amadurecido ao longo de vinte e quatro anos. 

O desafio de estudar as religiões afro-brasileiras apresentou 

questões relevantes da concretude do trabalho intelectual. O primeiro 

deles é o das fontes. Estabelecer parâmetros metodológicos diante da 

oralidade como instrumento de afirmação de tradições religiosas e da 

experiência como mecanismo de vivência da fé foi uma difícil decisão 

a ser tomada. Outro fato relevante é compreender os silêncios da 

sociedade em relação ao tema. A primeira resposta a tais questões 

seria a história oral, ouvir e registrar a fala do povo de santo. O limite 
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imediatamente percebido é o da incapacidade destas falas de 

apresentarem a dinâmica das relações colocadas, dado o exercício 

formal e fragilizador da fala com o outro, o depoimento. 

A solução encontrada foi a da diversificação das fontes. Mais 

um risco se esconde diante desta escolha, o da seleção dessas ser 

dirigido pela vontade do autor e, portanto, esconder a textura 

complexa do objeto. Mas diante de tantos riscos já colocados pela 

minha relação com o objeto do texto e da investigação, resolvi correr 

mais este. Assim, adotou-se a experiência de longos anos nas casas 

de candomblé, a análise de imagens, a reflexão e interlocução com 

outros autores, a literatura e a música como fontes para as 

dimensões do diálogo com a sociedade e a construção metodológica 

com base em autores que estabeleceram uma análise sistemática 

sobre as religiões afro-brasileiras. 

A experiência de dez anos de observação das casas de 

candomblé ajudou, ainda, a sistematizar análises, a superar as 

primeiras impressões e a verticalizar aspectos que o olhar pouco 

treinado não conseguiria ver. Neste período foram visitadas quase 

todas as casas de Candomblé de Ketu na região metropolitana de 

Goiânia e algumas no Entorno do Distrito Federal, onde tem uma 

significativa concentração de barracões, chegando a sessenta, 

segundo informantes entre os babalorixás de lá. As principais casas 

visitadas ao longo deste período foram: 

    Babalorixá Djair ti Logunedé – Ilê Axé Omi Gbotô Jegedé. 

 Babalorixá Kerley ti Oxalá – Ilê Axé Ojusan Akotun. 

Babalorixá Kênio ti Oxalá – Ilê Axé Alaketu Omi Oxalufan. 

Babalorixá Raimundo ti Iansan – Ile Ileke Omin Axé Oyá.  

         IalorixáJane ti Omolu – Ilê  Axé Gingdale. 

Ialorixá Maria Luiza ti Oxun – Ilê Axé Canto de Osum. 
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Babalorixá Enio ti Oxum – Ilê Axé Eromim 

O candomblé de ketu é a denominação para uma das nações 

do candomblé. Este é apenas uma das religiões que se configuraram 

a partir da matriz africana no país. È importante destacar o culto de 

voduns que se desenvolveu no Maranhão, chamado de tambor de 

mina, o culto aos orixás no Rio Grande do Sul, o batuque, e o culto 

aos egun-guns, principalmente, na Ilha de Itaparica, na Bahia. A 

tradição religiosa africana, da África Ocidental, foi reconfigurada sob 

várias estruturas religiosas distintas. Foi escolhida a que alcançou 

maior número de participantes e a maior influência na sociedade, 

tendo seus códigos religiosos mais divulgados e inseridos na cultura 

brasileira, se é que esta expressão é adequada. Grande parcela da 

população brasileira já ouviu falar de Oxalá ou Iemanjá, orixás do 

povo ioruba e deuses do candomblé brasileiro. 

Para tratar destas religiões e mais especificamente do 

candomblé de ketu optou-se pela denominação de religiões afro-

brasileiras, conceito usado pela maioria dos autores que 

referenciaram este estudo. Não desconheço a polêmica recente entre 

religiões de matriz africana e as afro-brasileiras. Nesta interpretação 

a primeira denominação é usada para se referir às que preservam 

mais efetivamente a tradição africana e a segunda denominação para 

as que sintetizaram outros elementos culturais à matriz africana, caso 

da umbanda. A opção pelo conceito de religiões afro-brasileiras dá-se 

pela idéia de que a reconfiguração se dá em uma territorialidade 

específica, em suas dimensões ambientais, históricas e culturais, o 

Brasil, que dá novas dimensões à matriz africana. 

A representatividade da fala torna-se mais abrangente à 

medida que alcance outros segmentos que compõem a hierarquia das 

casas. Neste sentido, foi importante ouvir, também, outros iniciados, 

desde os egbomis até os cargos, como ogãs e ekedis de diferentes 
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casas de Goiânia.  Os egbomis expressam uma visão de articulação 

das casas, com uma leitura mais ampla sobre a dinâmica que se 

desenvolve nelas, do cotidiano, conflitos e tensões. Elementos como 

as crises de relacionamento, distribuição de funções e tarefas são 

percebidos por outro olhar, que não o de comando, representado pelo 

babalorixá ou ialorixá. 

A leitura de três autores foi central para a configuração de 

um campo conceitual para a discussão proposta. Em primeiro lugar 

com Reginaldo Prandi. Seu trabalho, em diferentes momentos, 

inspirou as discussões sobre identidade e processos identitários e de 

relações do mundo mágico, sua espacialidade e a sociedade. Com 

aguda percepção e sistemática observação este autor desenha a 

trajetória das religiões de matriz africana no país. O segundo é José 

Flávio Pessoa de Barros, que junto com José Beniste apresentam 

etnografias muito consistentes para a leitura do candomblé no Brasil. 

A estrutura do trabalho está dividida em quatro capítulos, 

voltados para a principal discussão que me inquietou, a de explorar 

as relações entre o candomblé de ketu, tanto dentro das casas, 

quanto destas com a sociedade, a partir das mediações de poder:  

Capítulo I - O sagrado no desvendar do humano, centrado na 

reflexão sobre as religiões e as diferentes mediações humanas 

encontradas nestas, e, em particular, no candomblé; 

Capítulo II - As religiões afro-brasileiras e sua relação com o 

urbano, voltado para o redesenho da matriz africana no Brasil, 

dando origem ao candomblé dentro do ambiente urbano, com 

base em Salvador e sua expansão para o país; 

Capítulo III - O candomblé de ketu e sua estruturação em Goiânia, 

códigos e história, onde o foco é a estruturação do candomblé em 

Goiânia em sua dinâmica cultural e tendo atenção principal na 
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chegada da nação ketu; 

Capítulo IV - Relações hierárquicas e organização de poderes em 

um terreiro de candomblé, a partir da experiência do sagrado no 

candomblé procuraram-se compreender a dinâmica de uma casa 

de candomblé e suas representações de poder. 
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Capítulo I  

 O sagrado no desvendar do humano 

 

 

        F’ará imóra Olúwo 

                                                                      F’ara imóra 

                                                                        Araketu ‘wúre 

                                                                        F’ara imóra    

                      

                                                                       
Usamos o corpo para nos abraçar     

                                                                                 
Nós nos abraçamos 

                                                                                     
O povo de ketú pede bênçãos 

                                                             
E se abraça. 1  

 

 

 

Encontros das Diferenças: a marca do preconceito 

 

O estudo sobre a cultura tem ganhado, ao longo das duas 

últimas décadas, relevância e significado em nosso país. A 

constituição efetiva da história cultural, no Brasil, ajuda-nos a 

descortinar horizontes e abordagens que antes viviam sobre névoas 

de verdades absolutas e sobre a percepção histórica de prioridades e 

importâncias.  

                                                            

1  Cantiga de Oxóssi, momento em que os orixás são cumprimentados e os presentes cumprimentam-se 
entre si, citada por Beniste (2006, p.21). 
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Neste sentido, este estudo pretende inserir-se no campo da 

história cultural, mas focado na concretude das relações de 

subalternidade impostas pela sociedade fortemente hierarquizada, 

onde as relações de poder têm no elemento simbólico instrumentos 

de preservação e validação de verdades. 

Peter Burke (2005), em seu O que é História Cultural?, 

inventaria a trajetória dos estudos culturais. Afirma que a própria 

realização de seu livro é um indicativo da perda de capacidade 

criativa da história cultural, marcada na década de oitenta. 

Entretanto, os horizontes definidos pela sociedade contemporânea 

continuam a colocar questões ao passado. O presente, marcado pelo 

exercício da diferença, insiste em nos desinstalar de verdades, seja 

pela diversidade, seja pelo ritmo alucinado em que o que era já não é 

mais. 

Na mesma obra Burke (2005, p.154) remete aos encontros 

culturais. O tema é apresentado como: 

Uma das razões pelas quais é improvável que a história cultural 

desapareça, apesar das possíveis reações contra ela, é a 

importância dos encontros culturais em nossa época, gerando 

uma necessidade cada vez mais urgente de compreendê-los no 

passado.  

A interpretação dos encontros culturais é marcada pela 

percepção das diferenças, das relações hierárquicas e da 

subalternização imposta pelos vencedores, que dá origem á 

resistência dos vencidos e é desta tensão permanente aos processos 

dinâmicos e criativos que as populações subalternizadas afirmam sua 

vida cotidiana e se refazem da dominação, pela sua reinterpretação e 

atribuição de novos significados, afirmando valores, visões, 

percepções, enfim sensibilidades, sociabilidades e sua materialidade 

visível nas relações humanas.   
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Acerca desta questão a reflexão teórica é abrangente. Para 

pautar o debate proposto optou-se pela referência contida em um 

trabalho que discute o corpo, mas que apresenta um conceito muito 

significativo para os encontros culturais. Guaciara Lopes Louro (2008) 

apresenta o texto “O Estranhamento Queer”, onde discute as relações 

entre os homossexuais e a sociedade, apontando limites e 

possibilidades deste relacionamento. 

Em um texto bastante instigador a autora coloca uma 

profunda reflexão entre o combate ao preconceito e à discriminação e 

a inserção institucional. Ao colocar tal questão em relação aos queer 

(1) a autora remete ao conceito que aqui interessa a esta discussão, 

o de estranhamento:  

Num primeiro momento, recorro a um dicionário e, no verbete 

estranhar, leio: ‘admirar-se por não achar natural, por perceber 

alguém ou algo diferente do que se conhece ou do que seria de 

esperar’. O estranhamento ou o ato de estranhar supõe o espanto 

diante do que se desconhece, e implica, freqüentemente, 

incômodo ou repulsa. (LOURO, 2008:141) 

Ao propor a discussão partindo da diferença, exercício 

obrigatório para os encontros culturais, torna-se necessária uma 

pequena reflexão sobre o significado do preconceito nas relações 

humanas. O exercício de contato com o outro é uma permanência 

entre as culturas. Nenhuma população pode permanecer isolada. 

Assim, o estranhamento com as diferenças dá origem ao preconceito. 

Entretanto, ele não se reduz a este momento, o preconceito se afirma 

na medida em que esta sensação de estranhamento torna-se uma 

afirmação de hierarquia das diferenças. Em especial ganha força com 

a subordinação de uma cultura à outra no momento em que a idéia 

de superioridade torna-se um valor estabelecido, capaz de pautar 

novos julgamentos e de produzir atitudes em relação ao outro. 
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Este é o caso, já também amplamente debatido nas relações 

étnico-raciais no Brasil. O contato dos europeus com a África produz 

o estranhamento. Já a diáspora e a chegada dos africanos em terras 

brasileiras já estão sob a égide do preconceito, de um código já 

sistematizado e referenciado simbolicamente e estruturado 

ideologicamente, o racismo. Estas referências vão avançar ao longo 

dos séculos tanto no período do escravismo, quanto no pós-abolição. 

Ao longo da trajetória histórica brasileira o racismo perdeu estatura 

jurídica, mas ganhou força conceitual e ideológica. Ou seja, estes 

períodos são marcados pela fase da escravidão, onde a discriminação 

é instituída legalmente, e após seu término, em 1888, inaugura-se 

outro, onde ganha força as explicações “científicas” em torno da 

superioridade branca sobre os não-brancos, em especial os 

“inferiores” negros. Discussão central sobre este ponto está na obra 

de síntese, Raça, Ciência e Sociedade, organizada por Maio e Santos 

(1996). 

A discussão aqui apresentada, sobre o Candomblé de Ketu2 

em Goiânia, procura inserir-se no quadro dos encontros culturais e 

em seus compromissos de discussão anteriormente indicados. Neste 

sentido, é necessário considerar, em especial, sua relevância e sua 

viabilidade de estudo. Tais condições estabelecem o referencial para 

justificar um campo específico de abordagem. Um cuidado deve ser 

tomado, manter-se o mais distante possível do proselitismo religioso.  

Assim, ao considerar o Candomblé de Ketu na cidade de 

Goiânia, é preciso situar a discussão diante de seu contexto sócio-

                                                            

2  Forma como é denominada a religião afro-brasileira resultante da síntese de 
matrizes culturais africanas de diferentes espacialidades e que tem como elemento 
étnico predominante os iorubás, povo da África Ocidental, região da atual Nigéria. 
Esta expressão define uma das nações do candomblé, a de ketu, referindo-se a 
uma cidade do território ioruba, existe outras duas de importância, a nação jejê e a 
nação angola. Uma referência sobre esta discussão encontra-se na introdução. 
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cultural, marcado pelo tempo e conflitos da modernidade. Um 

aspecto, neste caso, destaca-se na dinâmica da cidade. Vive-se um 

momento de grande expansão de pregações fundamentalistas no qual 

o discurso da intolerância difundido, em especial, pelos pentecostais e 

neopentecostais, ganha significado e adeptos no estado de Goiás.  

Tal questão tem sido analisada pelo senso comum reduzida à 

disputa religiosa de fiéis ou, como se refere ao tema Reginaldo Prandi 

(2005), às leis do “mercado dos produtos mágicos”. Entretanto, 

perde-se de vista que a pregação religiosa revela uma visão de 

mundo, fundada em valores e percepções das relações com o outro. 

Esta marcada pela intolerância, pela exclusão e pelo preconceito. Em 

diferentes processos eleitorais este discurso tem demonstrado que 

não se restringe ao campo religioso. Na eleição municipal na cidade 

de Goiânia, no ano de 2004 foram eleitos seis pastores de diferentes 

igrejas, predominantemente das pentecostais e neopentecostais.  

No quadro da sociedade contemporânea, onde os 

fundamentalismos estão presentes, está-se tratando de um dos 

temas mais polêmicos e mais submetidos a estigmas das relações 

raciais no Brasil. Em que pese a difusão, pelos meios de 

comunicação, de códigos e signos das religiões afro-brasileiras entre 

as décadas de 1960 e 1980, o período de forte combate e 

confrontação a estas religiões está recolocado, sendo seus seguidores 

submetidos a freqüentes constrangimentos, diante das novas 

pregações. 

Um exemplo desse quadro de intolerância, que marca o 

nascimento do século XXI, que se chamou, em uma época, de Era de 

Aquário, foi o apedrejamento de obras de arte de Tati Moreno, 

representando os Orixás, no Parque Vaca Bravo, em Goiânia. Esta 

ação foi comandada pelo Pastor Fábio de Souza, do Ministério 

Comunidade Cristã em 2003. No ano seguinte o mesmo pastor foi 
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eleito o vereador mais votado da capital. 

Figura 1 

As esculturas 

foram instaladas no Parque 

Vaca Brava no dia 20 de 

novembro de 2003 com 

ampla cobertura de 

imprensa em Goiânia. O 

Jornal O Popular no dia 19 

de novembro anuncia a 

abertura da exposição, 

patrocinada pela prefeitura 

de Goiânia, entre outros. A 

mesma reportagem, do caderno Magazine, indica que as obras já 

passaram pela Lagoa Rodrigo de Freitas – Rio de Janeiro, pelo Parque 

Ibirapuera – São Paulo, pelo Parque da Cidade – Brasília, tendo 

exposição permanente no Dique do Tororó em Salvador. Em todas as 

capitais indicadas não se registrou nenhum movimento de 

contestação de sua presença. 

O mesmo jornal em reportagem do dia seguinte, em sua 

página sete, com o título “Movimento negro apela ao MP contra os 

evangélicos” após realização de ato contra a presença das estátuas 

em local público em Goiânia. Segundo a reportagem: 

Foi um ato pacífico contra essa discriminação. O parque não é 

local de manifestações religiosas. É um lugar de todos, para 

caminhadas e lazer. A Prefeitura coloca todos os anos no parque, 

decoração natalina, mas agora nos impõem deuses do candomblé, 

afirma o pastor Fábio Souza, da Igreja Ministério Comunidade 

Cristã. 

A fala marca o local social reconhecido ao candomblé. A 
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chegada ao espaço público é imposição de deuses, entretanto a 

“decoração natalina”, obviamente determinada pelos códigos cristãos 

é adequada e não expressa nenhuma imposição religiosa. Esta 

dimensão é profundamente enraizada em diferentes setores da 

sociedade. Esta tensão entre a chegada dos símbolos das religiões 

afro-brasileiras à cultura nacional, sendo um dos elementos de base 

da sua expansão e as contradições com os fundamentalismos das 

décadas seguintes será uma das marcas do candomblé em sua 

trajetória no Brasil e em Goiás. 

O esforço de realizar esta discussão assenta-se na busca de 

contribuir para a inserção e reconhecimento das práticas religiosas de 

matriz africana, reconstruídas na diáspora, na dinâmica cultural do 

Estado Goiás, posto que essas passassem por um profundo processo 

de encobrimento e silenciamento, imposto pela discriminação. 

Pretende-se, ainda, mostrar a permanência de uma cosmogonia e a 

reconstrução de códigos simbólicos étnicos que ganharam o 

reconhecimento e adeptos para além das relações raciais, inserindo e 

referenciando populações excluídas. 

Mesmo diante de amplo processo de exclusão cultural, 

coerção, com uso de forças policiais e da imposição do silêncio de 

seus atabaques, os descentes africanos mantiveram suas vozes, seus 

sons e sua visão de mundo, ainda que a sociedade “culta” mantenha 

uma grande surdez e uma ampla invisibilidade para tais práticas no 

estado de Goiás. Em uma trajetória que dura mais de cinqüenta anos, 

as práticas religiosas de matriz africana estiveram presentes em 

Goiânia e neste estado com espaços específicos e estruturados para 

tal fim. O encobrimento de tais religiões informa um grande 

preconceito e o estabelecimento da invisibilidade das populações 

negras em Goiás. 

É neste sentido que o exercício da invisibilidade das religiões 
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de matriz africana só pode ser pensado em sua dimensão e em sua 

trajetória histórica. A escravidão colonial, fato articulador da diáspora 

africana, envolvia um universo cultural e simbólico, se inserido neste 

um campo ideológico específico. Aspecto central desse universo é a 

transmutação do escravo da condição de pessoa em mercadoria, 

impondo um processo de coisificação, a reafirmação dos códigos 

religiosos e da relação com o sagrado sempre foi a negação dessa 

condição.  

Por outro lado, deve-se considerar que o conhecimento é a 

melhor forma para a superação de preconceitos. É um caminho para 

romper o quadro de invisibilidade, de dar som e forma aos códigos 

culturais silenciados pelo preconceito. Trata-se de compreender a 

importância da religiosidade na resistência à escravidão e na forma 

de ver o mundo para a população negra no Brasil, resultado da 

diáspora africana. Segundo Vagner Gonçalves da Silva em seu livro 

Candomblé e Umbanda, caminhos da devoção brasileira (2005, 

p.52): 

O desenvolvimento do candomblé, por exemplo, foi marcado, 

entre outros fatores, pela necessidade por parte dos grupos 

negros de reelaborarem sua identidade social e religiosa sob 

condições adversas da escravidão e posteriormente do desamparo 

social, tendo como referência as matrizes religiosas de origem 

africana. Daí a organização social e religiosa dos terreiros em 

certa medida enfatizarem a ‘reinvenção’ da África no Brasil.  

Ainda sobre a relação entre as religiões e sua importância no 

processo da escravidão Barros (2005, p. 54), diz: 

Graças a elas, os africanos e seus descendentes conseguiram dar 

respostas eficazes às suas vicissitudes de sua dura condição. 

Diante da situação limite, configurada pelo cativeiro, 

proporcionaram aos escravos (e mais tarde aos libertos, também 
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eles submetidos a diversos graus de exclusão), não somente um 

plano de organização social, mas também o quadro cosmológico, 

capaz de conferir sentido à sua existência e mitigar os graves 

efeitos do seu destino – o desarraigamento, o sofrimento físico e 

moral, e a solidão, fado e fardo da escravatura.  

Como resultado desta construção a população negra do país 

reconheceu na dimensão da religião, do simbólico, a própria negação 

da condição de escravo, reafirmando sua condição de pessoa, com 

valores, com referenciais e vida. Este é um dos espaços mais 

significativos de rearranjo cultural que esta população fará em sua 

trajetória no Brasil. A grande maioria dos negros que chegaram ao 

país tinha na crença em orixás, inquices ou voduns3 a base de 

organização de seu universo simbólico. É a própria relação com a 

ancestralidade, neste caso, mitificado, que a pessoa se define 

enquanto tal. É a dinâmica de amplas reconstruções simbólicas que 

permitirá a produção de novos valores a partir desta matriz. Para 

simplificar a análise pode-se considerar apenas o samba e a culinária, 

onde os terreiros e os Orixás estão presentes como força motriz deste 

processo. 

 Outro importante elemento a ser considerado é a 

negociação desenvolvida ao longo dos anos para a reconstrução dos 

novos códigos religiosos. O processo conhecido como sincretismo 

religioso tem origem numa estratégia de preservação das crenças e 

rituais africanos. Todo Orixá, Vodum ou Inquice tem que ser 

assentado, ou seja, deve-se montar com diferentes objetos a 

                                                            

3 Essas são denominações para os deuses entre as religiões afro-brasileiras, 
expressam seres mitificados, com relação de ancestralidade e vivem em elementos 
da natureza. A denominação orixás vem dos iorubás e marca a nação de ketu no 
candomblé brasileiro, a denominação inquice vem dos quibundos e marca a nação 
de angola e finalmente os voduns, que vem dos jejês e marca a nação com o 
mesmo nome. 
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representação material destes, resultando no ibá4. Estes ficam 

escondidos, enquanto imagens de santos católicos ficam a mostra. 

Este processo não é de adesão, mas sim de resistência, dando origem 

a um processo específico.   

 

 

O Sagrado e seus Símbolos 

 

Mircea Eliade (1991), em sua obra Imagens e Símbolos, 

aborda a relação entre símbolos e o sagrado nos parâmetros da 

religião. Ela é uma das pensadoras mais representativas na 

estruturação de bases metodológicas para o estudo das religiões, em 

particular das que estão fora da tradição monoteísta-ocidental, 

estabelecendo referências para a leitura das diferenças no espaço do 

transcendente. Em suas reflexões ele indica: 

Começamos a compreender hoje algo que o século XIX não podia 

nem mesmo pressentir: que o símbolo, o mito, a imagem 

pertencem à substância da vida espiritual, que podemos camuflá-

los, mutilá-los, degradá-los, mas que jamais poderemos extirpá-

los (ELIADE, 1995:07). 

Nesse mesmo raciocínio, o autor continua a nos alertar: 

O pensamento simbólico não é uma área exclusiva da criança, do 

poeta ou do desequilibrado: ela é consubstancial ao ser humano; 

precede a linguagem e a razão discursiva. O símbolo revela certos 

                                                            

4Também chamado de assentamento do orixá, vasilha, podendo ser de louça, 
cristal, barro ou uma bacia de agate onde serão colocados pequenos outros 
objetos, como búzios, pedras, cristal e a partir de um ritual específico será a 
própria representação do orixá, que ali receberá as oferendas destinadas a ele 
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aspectos da realidade – os mais profundos – que desafiam 

qualquer outro meio de conhecimento. As imagens, os símbolos e 

os mitos não são criações irresponsáveis da psique; elas 

respondem a uma necessidade e preenchem uma função: revelar 

as mais secretas modalidades do ser. (08-09). 

 

A religiosidade revela diferentes aspectos da sociedade, 

como essa lida com os seus limites, estabelece relações com o mundo 

ou articula suas prioridades. Os códigos mais profundos de uma 

cultura estão arquivados na relação com o sagrado. A importância de 

conhecer estes aspectos de um povo é compreender como ele 

dimensiona suas relações com o mundo, com outras sociedades, isto 

se torna significativo, em particular, no caso da diáspora africana. 

Em artigo publicado como resultado de um Seminário 

Internacional sobre o fenômeno religioso e denominado Experiência 

Religiosa como Evento e Interpretação, Aldo Gargani (2000, p. 129) 

propõe os estudos sobre a religião: 

Abandonar os compromissos metafísicos sobre o estudo ontológico 

dos referentes do discurso teológico poderia então significar a 

recuperação dos signos e dos anúncios imanentes à historicidade 

de uma tradição religiosa. Uma vez desativada a sua carga 

metafísica, os objetos da tradição religiosa tornam-se figuras para 

uma perspectiva de interpretação da vida.  

Assim, é na percepção das dinâmicas simbólicas e da 

construção de processos identitários que se procura a afirmação do 

Candomblé de Ketu em Goiânia. Em especial, nas suas relações de 

exclusão e afirmação de estruturas hierárquicas capazes de 

referenciar populações excluídas do poder. 

O autor completa sua reflexão sobre o tema apontando: 
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A religião, afinal, não será o discurso que descobre e revela um 

Outro Objeto, uma Outra Entidade, mas um termo de comparação 

segundo o qual, as situações, as figuras e os processos da nossa 

vida são reinterpretados. Não um objeto imane para se ver, 

extraordinário por se distinguir de todos os objetos da experiência 

ordinária da vida, mas antes um não-objeto, um paradigma que 

torna extraordinários os objetos e as situações da nossa vida ao 

elevá-los ao nível de uma força simbólica. (129)  

A leitura do sagrado revela a condição humana, seus 

processos constitutivos, sua dimensão simbólica. Nestas condições 

não é o mito em si que se torna objeto de análise, mas as relações 

que se desenvolvem em torno deste. É a própria percepção do 

mágico e as representações que este produz. Assim, uma força de 

sobrevivência esta vinculada a reafirmação no culto aos Orixás na 

nova terra, após a diáspora africana. Toda a reconstrução produzida 

desde o calundu até a estruturação ritualística que se realiza em 

Salvador, conhecido como Candomblé de Ketu, mas ainda, diferentes 

outras religiões, como o Tambor de Mina, no Maranhão, vão dar a 

esta população um espaço mítico de reafirmação da vida. 

Os estudos sobre a religião passam pela necessária 

mediação entre o sagrado e o humano. Para as religiões de matriz 

africana, no Brasil, sempre ficou um importante elemento 

problematizador, o da ausência de textos sagrados. A origem de 

estudos desenvolveu-se pela antropologia. Aqui a palavra tem papel 

articulador e as rodas de conversa cumprem o papel de inserir os 

iniciados no mundo mítico. A própria dimensão de tempo nas casas 

de candomblé tem outro sentido, dado pelas relações com o sagrado 

e estas mediadas pela palavra e pela oralidade.   

No artigo Pensar a Religião, o símbolo e o sagrado, Eugenio 

Trías (2000) apresenta uma reflexão sobre a relação do Ocidente, e, 
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em particular, do chamado pensamento ocidental, a partir do 

racionalismo com a religião, percorrendo diferentes autores. Assim, 

em Marx e Engels: “A religião será, então, entendida como ideologia 

e falsa consciência, [...]” (111). Já em Hegel será “uma revelação 

que não alcançou, no entanto, a forma ajustada à Verdade, sua 

forma conceitual.” (111), em Nietzsche será “a expressão 

quintessencial de uma vontade de poder que se precipita até o ocaso” 

(112) e em Freud “à religião será dado o estatuto de uma ilusão que 

se opõe inutilmente à necessidade e ao destino” (112). 

Numa análise sobre a questão o mesmo autor, conclui: 

[...] em todas elas a religião é explicada de fora de si mesma. 

Parte-se da premissa, racionalista e ilustrada, de que a religião, 

por si mesma, é ilusão, ideologia, conceito inadequado, 

enfermidade, falsa consciência. (TRIAS, 2000:113) 

Esta incapacidade do pensamento ocidental de lidar com a 

religião decorre do encontro de uma razão instrumental e da 

consolidação do teletecnocapitalismo, nos dizeres de Jacques Derrida 

(2000). 

Pode-se dizer que é uma sociedade onde o conceito de 

consumo assume posição teleológica, definindo o devir de todos os 

homens. Entretanto, a configuração da contemporaneidade tem 

implicado em “O certo é que este mundo policêntrico exige 

perspectivas abertas”, nos dizeres de Trias (2000:112).  

Procura-se com este estudo o encontro da religião como um 

elemento permanente nas sociedades humanas e dentro de um 

“mundo policêntrico” compreender as dimensões deste processo 

simbólico nas sensibilidades e nas sociabilidades. Em síntese, 

compreender que a permanência de elementos simbólicos africanos 
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articula novas relações no Brasil e, ao longo do tempo, redefinem-se 

e ganham dinamicidade até chegar a Goiás.  

Mais uma vez é importante lembrar Mircea Eliade em seu 

livro Mefistófeles e o Andrógino (1999) ao se referir ao historiador 

das religiões, ainda que se possa questionar se o desafio 

representado pela religião como substrato do simbólico é apenas do 

historiador, pretensão a que se restringe este trabalho “Ele se dedica 

a decifrar, no temporal e no concreto histórico, o destino das 

experiências surgidas do irredutível desejo humano de transcender o 

temporal e a história.” (ELIADE, 1999:208). 

Não é demais considerar que neste teatro atemporal o texto 

só ganha significados no tempo.  Os atos, símbolos e rituais se 

articulam com a existência do tempo e do limite do humano para 

representar a vida e o esforço de eternidade que está implícito na 

própria condição humana. Por outro lado não é demais situar que os 

fenômenos religiosos se apresentam como elementos de reafirmação 

de identidades, em processos contínuos e no amplo exercício da 

alteridade. 

Tais referenciais nos levam a perceber como o candomblé 

marca um elemento de permanência e de ampla rearticulação de 

códigos que se atualizam na realidade urbana de uma sociedade 

estratificada e por excelência marcada pela exclusão. Em sua 

dinâmica, a reafirmação de saberes marca a definição de novos 

territórios de poder que não se articulam nos códigos da sociedade, 

mas no mundo do sagrado. 

É importante, finalmente, relembrar que o discurso das três 

grandes contribuições culturais à formação nacional esconde um 

elemento de afirmação da hegemonia da cultura européia e de 

negação dos códigos de matriz africana ou indígena. Assim, os 
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marcos conhecidos e valorizados da cultura são apenas os que se 

originam no modelo cristão-ocidental, desde o pensamento cientifico, 

a língua ou as relações com o sagrado. 

Conhecer os diferentes elementos do universo cultural da 

população periferizada de origem negra e dar voz aos tambores, mais 

adequadamente chamados de atabaques, que se tentou silenciar ao 

longo da história do país, é perceber a diferença e reafirmar o 

multiculturalismo como referência para as relações sociais. Os ritos, 

os valores e crenças que permitiram a sobrevivência das casas de 

candomblé em Goiânia expressam uma negação do lugar social 

definido a estas populações e, ainda, uma perspectiva de produzir 

uma possibilidade de encontrar uma nova relação com esta 

sociedade. 

Ao criar um ambiente onde as relações de poder podem ser 

invertidas, pela mediação do sagrado, neste caso dos Orixás, o “povo 

de santo”5 se recoloca e redimensiona, ainda que simbolicamente, 

diante do poder político e social. Assim, contraditoriamente aquilo 

que reafirma sua exclusão é também entendido como o que define 

seu empoderamento, pelo menos diante de seus “clientes”. Este 

processo complexo exige o domínio de um conhecimento mágico que 

lhe atribui poder ou sensação de poder. 

É preciso definir o que se denominou de religiões de matriz 

africana e o que as caracterizam. Portanto, deve-se compreender que 

esta é uma expressão para identificar um conjunto de expressões 

religiosas que têm em comum uma origem; a África e que é, então, 

étnico-racial. A par de códigos e símbolos que as unificam há um 
                                                            

5 Expressão amplamente utilizada pelas casas de candomblé para auto-designação. 
Atualmente tem sido comum que as instâncias de governo e organizações da 
sociedade civil usem a expressão comunidades tradicionais de terreiro, marcando 
uma nova referência com esta população. 
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conjunto de diferenças, de crenças que estabelecem particularidades, 

desde o candomblé e umbanda, marcos das religiões, até a jurema e 

os encantados6, menos conhecidos. Outra leitura a ser referenciada é 

a de que todos são reconstruções simbólicas realizadas em território 

brasileiro, portanto são impactadas pelo novo ambiente, pelas suas 

condições e experiência histórica.  

Alguns elementos são comuns a todas elas, em diferentes 

graus. Pode-se identificar, dentre outros: 

1- O culto aos ancestrais, representados por diferentes formas e 

denominações; 

2- A relação com a natureza, presente na ritualística – por 

exemplo; o uso de ervas – e na mitologia, relação dos seres 

sagrados, Orixás, Voduns, Inquices7, com forças elementais, 

forças da natureza; 

3- Crença na comunicação entre os homens e o mundo do 

sagrado, através de adivinhações, transe e rituais diversos. 

Esta relação é direta e cotidiana. Está presente até mesmo 

nas características do indivíduo. 

A este respeito é importante situa a discussão proposta por 

Souza, que aponta em uma obra da década de 80 do que tem por 

foco a religiosidade da colônia e referindo-se às religiões afro-

brasileiras, conhecidas no período como calundu: 

Há certa unidade em todas estas práticas: a possessão ritual – os      

                                                            

6  Jurema e Encantados são religiões afro-brasileiras com forte presença no Norte e 
Nordeste do país, marcadas pela presença de entidades, portanto com forte 
predomínio da relação de ancestralidade. No caso da Jurema existe uma relação 
mágica com as árvores e dos encantados a relação mágica acontece com famílias 
espirituais, destacando-se a dos pagés, a dos sultões e a dos orixás. 

7 Denominação utilizada por jejês e as populações angola para denominação dos 
seres mitológicos e da ancestralidade, deuses, que entre os iorubás são 
denominados de orixás; voduns para os jejês e inquices para os de origem angola. 
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ventos de adivinhar -, a evocação dos espíritos (em geral 

defuntos), as oferendas feitas a eles, os trajes de inspiração 

africana, a adivinhação, às vezes o curandeirismo, a música 

cantada e marcada pelos instrumentos de percussão, o caráter 

coletivo. (Souza, 1986:269) 

A escolha do candomblé expressa a religião de maior 

referência com os fundamentos trazidos da África e possibilita uma 

maior aproximação com a matriz africana em sua diáspora nas 

Américas, notadamente, no Brasil. Em dois sentidos é importante 

destacar esta aproximação. O primeiro; a própria manutenção do 

culto aos Orixás, o que implica em preservar conhecimentos vindos 

da África, procurando interpretar menos e ser mais fiel à tradição. É 

importante deixar claro que esse não representa o culto aos orixás, 

realizado na África, e sim suas relações diversamente hibridizadas 

presentes no país pela reconstrução simbólica a partir de sínteses das 

nações africanas. O segundo é o próprio processo de percepção desta 

população que, ao longo do século XX, reafirma sua tradição africana 

em um processo que mantém diálogo com a dinâmica das relações 

raciais no país. 

Os orixás fundamentam a explicação mitológica para a 

origem do homem e do universo, estabelecendo uma cosmogonia e 

cosmologia que estruturam a vida humana, capaz de ser o próprio 

homem referência para o sagrado e, ainda, prestando apoio em sua 

relação com o mundo. Outro importante aspecto na mitologia, no 

caso a dos iorubas, é a fisionomia dos orixás, que mantêm 

características humanas, como raiva, inveja, amor, sedução, desejo. 

A partir deste referencial do objeto de estudo é 

indispensável considerar que esta reconfiguração estabelece novos 

campos de diálogo entre culturas, definindo uma espacialidade no 

mundo urbano, dimensões simbólicas de poder, onde os papeis são 

redefinidos e definem novas identidades. Este é o campo que se quer 
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aqui apresentar, o da relação dinâmica entre culturas e sociedade. O 

aparato conceitual e metodológico deve ser capaz de referenciar o 

objeto. 

 Além de lidar com o fenômeno religioso no campo da 

cultura e compreendendo-o como um dos elementos de percepção 

das sensibilidades, é fundamental lidar com a dimensão de encontros 

culturais e subalternidade e da leitura das relações de poder a partir 

do imaginário. Passa-se a buscar na crença, na ritualística, na 

cosmogonia e na mitologia a textura do simbólico, interpretando as 

múltiplas possibilidades de imersão nas relações de poder. 

No artigo, Ancestralidade e Convivência no Processo 

Identitário: A Dor do Espinho e a Arte da Paixão Entre Karaká e 

Kiribu, em que discute a ancestralidade e sua capacidade de retomar 

o simbólico e recolocar identidades, Marcos Ferreira dos Santos 

(2005, p. 213) analisa: 

Ancestralidade aqui entendida como o traço constitutivo de meu 

processo identitário que é herdado e que vai além de minha 

própria existência. 

Esta herança coletiva pertence ao grupo comunitário a que 

pertenço e me ultrapassa. Desta forma, temos com esta 

ancestralidade uma relação de endividamento na medida em que 

somos o futuro que este passado possuía e nos cabe atualizar as 

suas energias mobilizadoras e fundadoras. Num resumo: nossa 

dívida com a ancestralidade é sermos nós mesmos.  

 A tensão produzida pela modernidade redimensiona 

processos identitários. Em muitos casos a tradição cultural do país 

encontrará nos processos de exclusão um campo de expansão do 

discurso fundamentalista e com este a privação desta população de 

realizar-se pelo encontro com a ancestralidade, com seu passado 

existencial e comunitário. A possibilidade de reconhecimento de si 
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implica na capacidade de exercício da alteridade com base em lastros 

identitários que não se encerram no indivíduo e que ao se 

reafirmarem na historicidade do atemporal, do mitificado, esse deve 

ser capaz de conviver com a diferença. 

Em outra perspectiva, para a abordagem da dimensão 

simbólica e ritualística da experiência religiosa no candomblé, é 

fundamental a percepção das mediações necessárias para enfrentar 

as contradições entre esta tradição e a cristã-ocidental. Isto implica 

superar uma visão distorcida e preconceituosa em relação ao 

candomblé e às tradições religiosas de matriz africana. Nelson 

Fernando Inocêncio da Silva (2005, p.123) em seu artigo, 

Africanidade e Religiosidade: Uma Possibilidade de Abordagem Sobre 

as Sagradas Matrizes Africanas na Escola, analisa o que ele denomina 

de negrofobia expressa os pólos de contradição entre a matriz 

africana e a cristã-ocidental:  

civilização X barbárie  

cultura X folclore 

religião X crença  

arte X artesanato  

língua X dialeto  

escrita X oralidade 

conhecimento X saber  

razão X emoção  

Desenvolver a discussão sobre o candomblé e grande parte 

da cultura de matriz africana no país só é possível com bases 

etnográficas, sendo a oralidade o principal meio de expressão e 

divulgação dos saberes historicamente produzidos e socialmente 
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divulgados da cultura africana na diáspora. Para além de perceber 

como fonte de estudo, a oralidade deve ser compreendida como 

influência sobre vários outros aspectos que afirmam a vida em uma 

comunidade de terreiro. Esta sensibilidade permite a dimensão de 

tempo de observação, as exigências de confiança e proximidade entre 

os que se comunicam, ainda a valorização da fala e do canto como 

meios de afirmação de verdades.  Estes aspectos precisam ser 

recolocados diante da modernidade do teletecnocapitalismo, segundo 

Jacques Derrida (2000). 

É imprescindível, portanto, considerar os autores e atores de 

processos comunitários que resguardam importante tradição cultural 

e ouvir suas histórias e sentidos. Este universo deve ser 

representativo da configuração hierárquica das casas de candomblé e 

dos objetivos propostos para a análise. Dentre os babalorixás e 

ialorixás destacam-se as conversas, contatos e histórias contadas por 

Babá8 Djair ti Logunedé, é a partir de sua chegada em Goiânia que a 

nação Ketu passa a constituir sua hegemonia no estado de Goiás, 

Babalorixá Kerley ti Oxalá, Babalorixá Marcos ti Ogum, Babalorixá 

Marcos ti Oxalá, a Ialorixá Jane ti Omulu e a Ialorixá Creuza ti Iansã9.  

A complexa rede de relações que articulam uma casa de 

candomblé tem em sua base a figura dos iyawos. São estes que 

mantêm o cotidiano das atividades da casa. É, também, em suas 

vozes que se encontra a percepção mais disseminada sobre o quadro 

simbólico que sustenta o candomblé e onde ficam mais evidentes os 

conflitos que marcam as casas. É, ainda, entre estes que se realiza a 

                                                            

8 O nome de um babalorixá, conhecido no Brasil como Pai de santo ou de uma 
ialorixá, mãe de santo, é acompanhado pela expressão ti, que significa filho do 
orixá, e do nome do orixá para o qual a pessoa foi iniciada. 

9 Logunedé, Oxalá, Omulu, Iansã são nomes de orixás. Cada um com características 
específicas, elementos da natureza associados, cores e mitologia própria. 
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atualização da tradição, é neste momento que os símbolos dizem de 

sua capacidade de atribuir sentido à realidade e com ela dialogar. 

Esta rede dialoga constantemente. É regular o contato entre as casas 

e, nestes momentos, os iyawos trocam experiências e falam da 

hierarquia das casas e de suas experiências com o mundo mágico. 

A afirmação de um modelo de preservação de elementos 

simbólicos de tão amplo alcance e sua posterior difusão permite 

canalizar, ainda que genericamente, uma possibilidade destas 

populações em lidar com a subalternidade. Em que medida estar a 

margem dos centros de poder e de legitimação de uma ordem social 

permite a afirmação de um universo cultural que instrumentaliza para 

lidar com a frustração e com isto recolocar-se diante das relações 

sociais, com maior preparo para tratar a exclusão e inverter, ainda 

que simbolicamente, o jogo de poder. Esta discussão mobiliza o povo 

de santo em frases muito próprias e se referem aos clientes, aqueles 

que são atendidos nas casas de candomblé.  

É sempre fundamental inserir a compreensão do lidar com o 

outro. Tal perspectiva implica na compreensão de que toda cultura 

hegemônica busca lidar com a diferença a partir da hierarquização e 

da redução ao exótico e ao primitivo, aquilo que é inferior ao que é 

meu. Assim, a sociedade cristão-ocidental ao enxergar os códigos 

simbólicos da população escravizada ou torna-o invisível ou dá-lhe o 

estatuto de exótico. Laura de Mello e Souza (1986, p.266) aponta:  

O paternalismo tolerante e compreensivo do senhor e a 

intransigência dogmática e ortodoxa do Peregrino constituíram, 

portanto, duas faces possíveis da ideologia da camada senhorial. 

Em análise das relações sociais e dinâmica cultural entre 

senhores e escravos e as mediações do estado colonial a autora 

remete ao trabalho de Nunes Marques Pereira – Compêndio narrativo 

do Peregrino da América, publicado pela Academia Brasileira de 
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Letras em 1939. Esta será apenas uma exemplificação não apenas de 

atitudes diante da cultura religiosa africana, mas também ganhará o 

estatuto de políticas definidas para o tratamento da questão como 

analisa Silveira em sua obra Candomblé da Barroquinha, em especial 

no capítulo III, O Calundu, ancestral do candomblé, e as duas 

políticas coloniais, com as denominações de correntes moderada e 

tirânica. De toda forma as duas atitudes ou políticas como indicadas 

acima mantêm o quadro da exclusão. Ao ignorar os rituais mágicos 

ou ao reprimi-los o processo de exclusão mantém-se. O autor conclui 

(2006, p. 271): 

Esta narrativa mostra a dura disputa entre duas correntes de 

opinião, identifica momentos em que ambas aglutinaram muitos 

partidários em torno de suas políticas escravistas. Mas a política 

despótica parece ter predominado apenas em período de crise, 

diante do perigo imediato. [...] Na longa duração, foi a política 

moderada que parece ter predominado, abrindo espaço para que 

lideranças alternativas organizassem movimentos, conquistando 

assim algumas posições sociais.                                                               

A partir destas referências fica claro que toda a reconstrução 

será sempre comprometida com o olhar do poder. Tem como ponto 

de partida a possibilidade de subordinação e sempre será um viés 

que estará presente nos debates. Assim, não é possível olhar sem 

lentes e estas serão fornecidas pela cultura e pela experiência dos 

indivíduos na inserção em seu universo cultural. Esta combinação 

ajusta as lentes entre um olhar que classifica e um que quer 

compreender é sempre um objetivo central para um historiador. Em 

outro pólo não se deve esquecer a dinamicidade de qualquer 

processo cultural, incluindo-se a transgressão da condição de 

dominado por estes. 

É dentro desta trajetória que se procura estabelecer o 
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estudo sobre as religiões afro-brasileiras, mais especificamente o 

Candomblé de Ketu. E esta dinâmica entre fé, cultura e sociedade 

que se pretende perscrutar nesse estudo, tomando por base uma 

reflexão diante da realidade multicultural de Goiânia. Em duas 

variantes a dimensão de múltiplas matrizes culturais é considerada. O 

primeiro como ambiente de tensões entre o moderno e a tradição, 

entre o urbano e o rural, considerando a fase de construção e 

desenvolvimento da cidade. O Outro definido pela múltipla origem de 

sua população, desde os trabalhadores que vieram para a construção 

até a chegada dos dois pais de santo que influenciam o candomblé, 

um do Maranhão, outro do Rio de Janeiro. 
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Capítulo II 

 

As religiões afro-brasileiras e sua relação com o urbano  

 

Àgo àgo l’ónan(n) 

Dìde máa d’aago o 

Àgo àgo l’ónan(n) 

E dìde máa ‘yo 

K’orò wa nise o 

Com licença no caminho 

Levantem-se, ele está chegando 

Na hora de costume 

Levantem-se com alegria habitual 

Nosso ritual foi trabalhoso 

(de ajudar-nos e proteger-nos)10 

 

 

 

A cor da fé: origens do candomblé 

É importante perceber a plasticidade dos processos culturais 

em suas relações com o tempo e o espaço. Decorre, esta dinâmica, 

da materialidade das relações de poder e do simbólico, que dialoga 

com estas. A percepção inicial sobre o Candomblé de Ketu em Goiás 

nos remeteria a própria existência dos calundus que existiam na 

província. Ainda que pouco registrado, há sinais claros desta 

presença no território goiano. Entretanto, esse resultará de modelos 

                                                            

10 Cantiga de Oxalá, citada por Beniste (2006, p.276) 
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desenvolvidos em outro centro urbano. Neste caso o de Salvador, 

onde se define o modelo ritual e teológico que irá se expandir para 

todo o país, chegando ao que autores e iniciados chamam de 

“ketucentrismo”, ou seja, a uma ampla hegemonia desta matriz sobre 

outras religiões de matriz africana.  

Com base nas discussões apresentadas no capítulo anterior 

é que se pretende avançar na primeira reflexão sobre as religiões de 

matriz africana, neste caso, o candomblé. Ao contrário de uma 

primeira percepção este processo de reconstrução dos códigos 

religiosos africanos só se torna possível no ambiente urbano. Assim 

também será com sua inserção em Goiânia. É, neste ambiente, 

marcado pela maior complexidade das relações, que a religião ganha 

todos os seus contornos, expressando profundidade, permanência e 

realizando seu jogo de negociações com a sociedade em que se 

insere. O diálogo entre tradição e sentido prático, de sobrevivência, 

ganha contornos vivos e dinâmicos nos centros urbanos. 

Para abrir este debate é preciso considerar as condições de 

escravidão. Assim, o ambiente em que vivem os negros é 

primeiramente definido pela sua condição de escravo e das atividades 

que estão relacionadas a essa. Risério (2007, p.135) aponta:  

Mas o que é importante é dar realce ao fato de que trabalhando 

nas ruas da cidade, o escravo estava mais à vontade do que no 

campo. Possuía um outro e maior grau de autonomia física e 

psíquica.  

O sentido de maior autonomia e maior mobilidade se dá de 

diferentes formas. Em primeiro lugar pela ausência de uma relação 

permanente com o senhor. Nos dizeres de Algranti (1988, p. 47): 

Largamente comentado pelos estudiosos do escravismo moderno 

e ponto central da questão, é o caráter de maior liberdade e 
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flexibilidade que a escravidão assumiu no ambiente urbano. Os 

escravos nas cidades passavam grande parte de seu tempo fora 

de casa e longe do controle do senhor. Esse enfraquecimento da 

disciplina rígida e a ausência do domínio total do senhor sobre sua 

propriedade, induziram alguns a concluírem que a vida nas 

cidades levava ao afrouxamento dos laços servis e acabava por 

alterar as relações senhor - escravo. 

As alterações apresentadas na relação senhor - escravo tem 

outro componente no ambiente urbano, representado pela 

diferenciação entre os escravos domésticos e os de ganho. Estes 

últimos tendo a vida regida na dinâmica da rua, pelos perigos e 

possibilidades que esta representava para um escravo. Pode-se 

concluir, portanto que a dimensão da experiência da escravidão 

sofrerá diferenças nas condições de trabalho, de experiência cotidiana 

e de tempo, seja na produção do açúcar, envolvendo lavoura e 

manufatura, seja do trabalho da mineração, seja no ambiente 

urbano. O espaço da lavoura e da mina são limitadores da 

rearticulação dos códigos religiosos dos africanos escravos. Na análise 

de Risério é apontada, ainda a complexidade das relações de 

escravidão que se realizam nos centros urbanos no século XIX: 

Escravos não só compraram escravos aqui mesmo, no Brasil, 

como chegaram a importá-los da África. E a se juntar para 

alforriar os seus, por motivos de afeto ou para fins de ação 

político-cultural. Sabe-se que a devoção à Senhora da Boa Morte, 

em Salvador, serviu para acobertar o culto às deusas-mães 

iororubanas e às atividades de uma ‘sociedade secreta’ feminina – 

Gueledé (obrigada à clandestinidade, no contexto escravista 

vigente, quando na África essas associações eram públicas), mas, 

também, para alforriar sacerdotisas nagôs. (RISÉRIO, 2007:135) 

 

Outro importante elemento da experiência urbana é dado pela 
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possibilidade de 

convivência com 

diferentes 

universos culturais, 

dentro de um 

mundo dinâmico, 

onde a informação, 

por diversos meios, ganha as ruas e aí é objeto de debates, de 

experimentar opiniões. Algrati (1988, p.50), em sua obra, já clássica, 

sobre a escravidão urbana apresenta: 

De fato, comparada à escravidão no campo, nas cidades ela 

adquiria feições próprias. [...] os escravos escapavam do mundo 

fechado e restrito das fazendas, e entravam em contato com os 

diversos grupos sociais, participando ativamente do “mundo dos 

brancos”. 

Este ambiente que é peculiar ao desenvolvimento da 

escravidão deve ser pensado, ainda em relação a dois outros pontos 

o primeiro o da constituição de uma população negra, mestiça e livre, 

que torna as relações étnico-raciais no ambiente urbano ainda mais 

complexas e por outro lado este amplo espectro da população, 

juridicamente e culturalmente excluída passa a estabelecer múltiplas 

relações de solidariedade, condição de melhoria da vida partilhada 

por todos eles. Assim, a principal expressão destas redes será dada 

nas irmandades, mas onde o próprio calundu, além de exercício de fé 

é também de apoio entre pares.  

Ainda Algranti (1988, p. 103) sobre a questão: 

Conclui-se que, em certos aspectos, as falhas nas condições de 
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vida dos escravos no meio urbano, embora da alçada dos 

senhores e controladas pelo poder público, podiam ser supridas 

tanto pelos próprios escravos, dada a natureza do sistema 

escravista, como pelas irmandades religiosas e até mesmo pela 

caridade pública. 

Em torno da discussão sobre os calundus no ambiente urbano, 

Souza (1986, p.264) coloca: 

Mas foi nas Minas que o calundu parece ter se generalizado mais 

cedo, confirmando a tese de Bastide de que, no Brasil, as cidades 

preservaram as tradições arcaicas africanas. Minas foi a capitania 

mais urbanizada da colônia, e, simultaneamente, aquela onde o 

sistema escravista alcançou maior pujança no século XVIII. 

Para além da primazia em relação ao número de calundus 

existentes nos principais centros urbanos brasileiros ao período que 

antecedeu à estruturação do candomblé é importante refletir aqui 

sobre a própria constância das religiões na vida dos negros e como as 

cidades puderam ser centros propulsores da fé, chamada por Bastide 

de arcaica. Mas certamente a dinamicidade, a diversidade e a 

complexidade das cidades diante da escravidão e do conjunto das 

relações étnico-raciais delineadas por esta, foram elementos 

fundamentais para a configuração do candomblé. 

A identificação do nascimento do Candomblé de Ketu, em 

Salvador, foi feita a partir da obra de Renato da Silveira (2006), O 

Candomblé da Barroquinha, processo de constituição do primeiro 

terreiro baiano de keto.  Após uma rica e detalhada análise sobre os 

calundus com origem na África Ocidental, o autor passa a discutir a 

organização do candomblé, seguindo os passos definidos pela 

população negra na lembrança e culto aos ancestrais representados 

pelos calundus, da seguinte forma:  

O próximo passo para o sucesso do processo de constituição da 
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religião afro-brasileira será precisamente organizar o calundu na 

cidade ou nos seus subúrbios, transformando-o em candomblé. E 

foi na cidade da Bahia, no bairro da Barroquinha, que a tentativa 

mais espetacular e mais bem sucedida de constituição de um culto 

africano urbano em terras brasileiras foi empreendida. (Silveira, 

2006:241) 

Neste estudo o autor faz uma ampla análise da construção 

da primeira casa de Candomblé de Ketu no Brasil, o Candomblé da 

Barroquinha. Dentre os diferentes aspectos analisados está a relação 

com as políticas coloniais e do império diante da população negra e 

os mecanismos de controle social. Ao analisar tal questão Silveira 

aponta períodos de maior tolerância e outros onde a repressão será a 

tônica. Ambos os casos indicam processos em que a elite branca 

discute e implanta políticas de reprodução da ordem social. 

 A principal referência é compreender as condições culturais 

que permitiram a organização da ritualística e as relações internas do 

candomblé no meio urbano, como a cidade de Salvador no início do 

século XIX. Em diferentes momentos de sua obra Silveira (2006) 

aponta a íntima relação entre as irmandades e o nascimento do Ilê 

Axé Iyá Nassô Oká, neste caso representado pela Irmandade do 

Senhor Bom Jesus dos Martírios, provavelmente fundada em 1740 

(180). 
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Esta irmandade representou, em muitos sentidos, espaço 

privilegiado e instalou-se na Barroquinha, local em que, mais tarde, 

viria a se constituir a primeira casa de Candomblé de Ketu do país. 

Esta irmandade reunia diferentes grupos étnicos, segundo Silveira 

(2006, p. 287): 

Nunca existiram no Brasil, nem mesmo nos primeiros tempos 

coloniais, irmandades estritamente étnicas. Todas elas tinham 

composições ecléticas e quando o princípio se impunha era em 

favor dos grupos majoritários, alianças interétnicas e 

exclusividades no exercício do poder.  

Esta referência é importante porque nos leva a questionar 

como os iorubas, também chamados nagôs, transformaram sua 

inserção na irmandade em condições para instituição de uma religião 

organizada, estabelecendo uma reconstituição mítica da África e 

espacializando de forma relativamente independente sua presença na 

vida da cidade. Ao mesmo tempo tal citação nos leva a compreender 

mais claramente o complexo cultural, expresso pela diversidade de 

grupos étnicos entre os negros, pela presença dos “crioulos”, negros 

nascidos no Brasil, e suas negociações com a elite branca, que 

dominava a igreja católica, onde se inseriam as irmandades. 

Ainda sobre o tema da construção dos primeiros candomblés 
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no país é importante não perder a dimensão da dinamicidade deste 

processo. Em primeiro lugar, como já indicado por Silveira, a própria 

negociação necessária para sua implantação. Em segundo é 

importante lembrar que este marco representado pela Casa Branca 

Engenho Velho se dá pelo fato deste modelo tornar-se hegemônico, 

sendo um paradigma para novas casas e definindo a ritualística. Mas 

não se pode esquecer que este processo de reinvenção dos códigos 

religiosos foi amplo e difuso em diferentes regiões do país. Beniste 

(2006, p. 230) afirma sobre o processo de atualização de rituais em 

diferentes espaços: 

Quando alertamos que os ritos foram se construindo através do 

tempo de trabalho religioso, é pelo fato de entendermos as 

condições de instalação dos primeiros terreiros a partir do século 

19. Não eram roças organizadas. Na realidade, eram espaços 

dentro das residências ou quartos em casas coletivas, onde os 

assentamentos eram todos juntos, guardados em armários ou 

num canto de quarto. E era nesses locais minúsculos que se 

realizavam as iniciações, festas e comidas votivas. Tudo muito 

discretamente e sem barulho que pudesse provocar reprimendas 

de vizinhos ou da polícia. 

Em diferentes aspectos é importante considerar a presença 

da urbanidade. Este é um aspecto pouco considerado na organização 

do candomblé na Bahia, bem como em sua expansão pelo Brasil. A 

segunda cidade, após Salvador, no caso das casas de ketu, foi o Rio 

de Janeiro, ainda como capital da República, processo ocorrido no 

início do século XX. Neste sentido, é preciso registrar a importância 

das religiões afro-brasileiras na atual capital federal, Brasília, que 

organiza, em torno de si, várias casas nas novas cidades satélites, 

como Águas Lindas, Valparaíso e Cidade Ocidental. 

O ambiente urbano permite a convivência de diferentes 

grupos, possibilitando, ainda, o estabelecimento de diferentes 
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estratégias de sobrevivência da população negra. É, também, nos 

centros urbanos que a escravidão ganha uma feição mais complexa, 

marcada pela existência de escravos doméstico, negros de ganho, 

negros forros e uma população de mestiços, nestes casos, 

majoritariamente livres. Esta multiplicidade social e cultural e a 

chegada no final do século XVIII e ao longo do XIX dos povos iorubas 

nos portos de Salvador serão condições imprescindíveis para a 

organização do candomblé da Barroquinha, a Casa Branca do 

Engenho Velho.  

Por outro lado, deve-se considerar o jogo, as negociações e 

as mediações entre a população negra, no processo de constituição 

de sua religião e os grupos sociais brancos. Esta dinâmica implica na 

relação com o poder social e político representado pela elite branca e 

escravista. Silveira (2000, p. 241) ao tratar este tema na constituição 

do candomblé na Bahia afirma “[...] mas o que fica a cada dia mais 

evidente é que as classes ricas também procuravam os cultos africanos”. 

Para referenciar sua afirmação esse autor, referindo-se ao 

século XVIII, faz uma citação que revela a relação indicada e a sua 

apreensão por setores da elite intelectual colonial: 

Gregório de Mattos já esbravejava contra tal intimidade, tentando 

ridicularizar os brancos e mestiços endinheirados que 

freqüentavam ‘calundus e feitiços’ e gastariam ‘belas patacas\com 

os mestres do cachimbo\que são todos jubilados\em depenar tais 

patinhos. (SILVEIRA, 2000:241) 

Os processos de hibridização cultural vão marcar de forma 

intensa este momento de surgimento do candomblé. É no ambiente 

urbano com concentração de populações, que permite a múltipla 

experiência e o trânsito de informações e conhecimentos que serão 

processados por gerações para a efetivação de uma nova tradição. Na 

afirmação do Candomblé de Ketu expressa a síntese de práticas 
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religiosas desenvolvidas, no Brasil, ao longo dos séculos XVII e XVIII. 

É a complexidade do ambiente urbano que permite a especialização 

de espaços organizados para o culto. É, ainda, importante a 

autonomia alcançada pelos negros nas cidades, para o 

desenvolvimento de uma estrutura religiosa, que por sua origem 

étnico-racial sofrerá o processo de discriminação. 

José Beniste (2006) ao apresentar a Nação de Ketu no Brasil 

faz uma explanação sobre a reconfiguração e as recodificações que 

marcam o nascimento do candomblé no Brasil, indicando as 

diferentes origens étnicas e seus respectivos códigos simbólicos e 

religiosos como matriz do que será produzido no país e mais 

particularmente em Salvador. E conclui: 

Pode-se entender, assim, que fica impossível e desnecessária uma 

comparação entre o que é realizado na África e o que é realizado 

no Brasil. Não há como compararmos as modalidades de prática 

devido a esta fusão de costumes e, mais ainda, pelas diferenças 

culturais ocorridas. (21) 

É comum dizer que nada se pergunta, tudo se aprende, vendo-se 

e ouvindo-se. (83) 

Ao pensar nas relações estabelecidas com base na 

religiosidade do Candomblé de Ketu e suas diferentes relações na 

sociedade e, em particular, as dimensões de poder estabelecidas com 

a “sociedade política” ou do imaginado e, portanto, fator que 

influencia a inserção destes setores na sociedade, é preciso 

considerar que se esta falando de um lugar concreto, com sua 

historicidade. 

Em que pese o processo de marginalização o candomblé 

será uma referência na trajetória da população negra no país, 

marcando profundamente sua herança cultural. Um dos elementos de 



48 

 

sua permanência está em sua articulação interna, capaz de 

estabelecer redes de vínculos e de difusão e reprodução de tradições, 

isto expresso nos vínculos da família de santo, espaço de nova 

socialização de laços de solidariedade de subordinação diante do 

sagrado.  

Segundo Prandi (2005, p. 159) esse aspecto foi articulador 

da vida na diáspora e no processo pós-abolição indicando que “Fora 

do campo religioso, nenhuma das instituições culturais africanas 

logrou, entretanto sobreviver com suas estruturas próprias”. 

Este é um elemento que impõe uma referência na medida 

em que se fala de uma população que, na diáspora, só trouxe consigo 

seu patrimônio simbólico, seu aparato cultural, suas lembranças e 

sua ancestralidade. Nem mesmo roupas puderam ser trazidas, vindo 

os negros “nus em pelo” como se vê em diferentes relatos sobre a 

viagem transatlântica. Neste sentido a rearticulação de seus códigos 

simbólicos em ambiente tão adverso, em que o suicídio seria uma 

forma de impor prejuízo ao senhor foi resultado de múltiplos 

processos. Se o ambiente urbano é condição fundamental para uma 

ampla recodificação religiosa, a capacidade de reinventar a vida e de 

criar diante da morte suplanta o ambiente. 

A disseminação do candomblé pelo Brasil foi antecedida pelo 

processo de urbanização, acompanhado pela difusão de aspectos 

importantes da modernização, em particular pela circulação de bens 

culturais distintos pelos meios de comunicação. Deve-se destacar que 

a consolidação do samba como elemento da cultura nacional e sua 

relação íntima, tanto no Rio de Janeiro, como em Salvador, com os 

terreiros é elemento facilitador deste processo.  
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Além de compreender as condições de surgimento do 

candomblé é importante referenciar sua trajetória. Segundo Prandi 

(1999, p. 93): 

A história das religiões afro-brasileiras pode ser dividida em três 

momentos: primeiro, da sincretização com o catolicismo, durante 

a formação das modalidades tradicionais conhecidas como 

candomblé, xangô, tambor de mina e batuque; segundo, do 

branqueamento, na formação da umbanda nos anos 1920 e 30; 

terceiro, da africanização, na transformação do candomblé em 

religião universal. 

Esta última fase é que mais interessa ao debate proposto. 

Em primeiro lugar por ser o período proposto para análise, depois por 

delimitar a fisionomia que as religiões e mais diretamente o 

candomblé vai adquirir na sociedade brasileira. Esta configuração 

será a que alcançará a expansão em todo o território nacional, sendo 

marcada pela forte hegemonia da nação ketu. 

Neste mesmo texto Prandi (2005, p. 97) propõe uma análise 

sobre o que ele denominou posteriormente de hipertrofia ritual: 

Desobrigadas, desde seu nascimento, das questões referentes à 

administração da justiça, que pressupõe princípios universalistas e 

pactos coletivos acima dos desejos individuais, posto que isso era 

domínio exclusivo da religião geral da sociedade geral, o 

catolicismo; desinteressadas de conteúdos formadores da pessoa 

para o mundo profano, porque o modelo aqui é branco; 

alimentando o culto de deuses que se exteriorizam e se 

expressam especialmente por intermédio d forma, não é sem 

razão que as religiões afro-brasileiras desenvolveram um enorme 

senso ritual presidido por um inigualável senso estético, capaz de 

transbordar os limites do sagrado para se impregnar nas 

expressões mais profanas que modelam a identidade nacional. 
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Em que pese a longa citação, mas seu significado tem 

grandes repercussões para o entendimento das relações internas nas 

casas de candomblé. È Importante ressaltar que os elementos de 

culto têm materialidade e concretude. Os Orixás são cultuados com 

base em folhas, comidas, animais, sons e movimentos. Esta mesma 

condição, que exige uma organização das casas para realizar as 

atividades, implica, ainda, que sua base ritual indica numa tendência 

de espetacularização. Neste caso o ritual tem carga dramática, se 

expressa a religiosidade em gestos, em paramentas, em sons, em 

danças. A religião é de ação, não de contemplação, ela exige saberes, 

desempenho e estabelece padrões estéticos e de performace que 

interferem, diretamente, no transe e em sua materialidade no salão. 

Eufrazia Cristina Menezes Santos em sua tese de doutorado 

apresentada na Universidade de São Paulo – USP no ano de 2005 

estabelece uma ampla análise sobre os significados da festa de 

candomblé, tanto as que se realizam nas casas, quanto as que se 

realizam em locais públicos. Nos dois casos ela afirma: 

A festa constitui o momento de renovação das convicções 

religiosas, mas funciona como espaço de propaganda religiosa, 

através da exibição de suas práticas e dos seus símbolos 

religiosos, mais do que o adepto, busca-se, sobretudo, a figura do 

cliente. (198). 

Do ambiente histórico e cultural que dá origem ao 

candomblé no século XIX que tem na dinâmica urbana uma das pré-

condições para o seu desenvolvimento, o candomblé tem 

acompanhado e dialogado com a cidade por todo este período. Suas 

cerimônias públicas ganham a cada dia a linguagem da modernidade, 

alimentadas pela tradição. Se por um lado as cantigas, toques dos 

atabaques e danças dos Orixás rememoram a África e remetem à 

ancestralidade, por outro as roupas se aproximam cada vez mais da 
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sociedade contemporânea, criando uma estética de cores e 

composições que homenageiam os Orixás. A beleza cênica e a 

intensidade dramática de uma festa expressam o poder mágico da 

casa e, conseqüentemente do babalorixá ou ialorixá.  

Estes elementos intrínsecos à religião afro-brasileira vão se 

associar a uma condição de na expansão territorial e social do 

candomblé, que chega ao momento de sua transformação em religião 

universal, deixando de ser apenas uma religião étnico-racial, 

representando uma possibilidade de adesão e relação com o 

transcendente para diferentes grupos étnico-raciais, de diferentes 

cores e diferentes origens sociais. Este movimento remete o 

candomblé a uma inserção mais ampla na sociedade moderna, em 

toda a extensão desta na relação com o mercado, onde o conteúdo 

estético e espiritual pode ser transformado em mercadoria. Esta 

realidade vai realçar esta característica de hipertrofia ritual e 

tendência à espetacularização.  

 

 

Para além da cor: universalização do candomblé 

A expansão identificada, seja territorialmente, seja 

socialmente, realizou-se em um ambiente cultural específico. Alguns 

aspectos já marcantes em seu nascimento vão ganhar maior 

relevância neste processo, aprofundando seu imbricamento com o 

mundo urbano. O momento de universalização do candomblé vai se 

dar a partir da década de sessenta do século XX, caracterizada, por 

Prandi (1999, p. 102) como: 

Período de vital efervescência no plano da cultura e das 

mentalidades; profundas foram as mudanças em relação aos 

modos de vida e aos códigos intelectuais, quando a racionalidade 
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foi posta sob suspeição, assim como a crença completa no 

conhecimento universitário e seus modelos fechados de explicação 

do mundo. 

É importante referenciar a década de 60 do século XX como 

um período de forte urbanização e expansão do acesso aos bens de 

consumo em escala mundial. Em obra que procura compreender sua 

própria história e trajetória Eric Hobsbawm (1995, p. 288) traça um 

olhar sobre o século XX. Nesta obra ele analisa: 

Quando o campo se esvazia, as cidades se enchem. O mundo da 

segunda metade do século XX tornou-se urbanizado como jamais 

fora. Em meados da década de 1980, 42% de sua população era 

urbana, e, não fosse o peso das enormes populações rurais da 

China e da Índia, que totalizavam três quartos de camponeses 

asiáticos, teria sido maioria. 

Esta urbanização deu-se em condições específicas, marcadas 

em primeiro lugar pela expansão tecnológica do pós-guerra e ainda 

pelo processo de mundialização da produção industrial. A própria 

urbanização foi marcada por um modelo de forte concentração 

populacional, em especial nos países do “terceiro mundo”, como 

reafirma Hobsbawm (1995). Seguindo esta análise o autor afirma que 

acompanha uma ampla transformação cultural, chamada de 

revolução. Entre os aspectos definidores desta destaca-se a liberação 

sexual o surgimento de um setor social específico, os estudantes 

universitários e a intensificação da indústria cultural, capaz de 

mundializar referências, estilos e comportamentos. Esta indústria 

preparada pelo desenvolvimento tecnológico da guerra foi marcada 

pelo audiovisual, rádio, cinema, o telefone e a televisão e seus 

herdeiros, os jogos eletrônicos, o computador e a rede internacional e 

o celular. 
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Segundo Hobsbawm (1995, p. 295), analisar esta juventude 

que surge na “Era de Ouro”, representada pelas décadas de 

cinqüenta e sessenta, e que foi o ator indispensável, o protagonista, 

da chamada contra-cultura: 

E, no entanto, num sentido mais geral, mais indefinível, essa 

massa de estudantes ficava, por assim dizer, numa posição meio 

incômoda em relação ao resto da sociedade. Ao contrário de 

outras classes ou agrupamentos sociais mais velhos e 

estabelecidos, eles não tinham, nela, um lugar determinado nem 

um padrão de relações... 

Este momento marcará, por outro lado, a presença dos 

elementos que compõem a religião dos orixás em diferentes 

instrumentos da cultura nacional. A literatura de Jorge Amado um 

exemplo clássico desta impregnação. Mas não apenas na Bahia esta 

aproximação se processa. Esta ocorre, também, a partir do Rio de 

Janeiro, onde a difusão será muito mais intensa e mais ampla, na 

medida em que se fala da capital federal e centro cultural do país. A 

configuração espacial da cidade e os diferentes caminhos seguidos na 

descida da cultura do morro para a avenida marcam mais uma vez a 

capacidade criativa da população negra, uma vez que esta cultura é 

nitidamente negra e amplamente mergulhada nos elementos mágicos 

do candomblé.  

Em um caso muito exemplar de ampla circulação pode-se 

ver na obra de Jorge Amado A Morte e a Morte de Quincas Berro 

Dágua, que teve sua primeira edição em 1961, pela Livraria Martins 

Fontes, em São Paulo e foi editado mais uma vez pela Companhia das 

Letras em 2008. Entre uma e outra edição o livro teve ampla 

circulação pelo país, sendo motivo para uma adaptação para a 

televisão em um caso especial, na Rede Globo, marcando uma 

exposição muito significativa. A construção deste ambiente cultural 
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marca largamente toda a trajetória do candomblé e como alguns de 

seus signos passam a ser amplamente conhecidos pelos leigos, como 

Iemanjá e Oxalá, ou mesmo Mãe Menininha do Gantois, 

homenageada em uma canção de Caetano Veloso e interpretada por 

Maria Bethânia. 

Todo o romance é marcado pela presença de símbolos do 

candomblé, neste caso da nação de ketu, também chamada nagô. 

Assim encontra-se “uma negra, vendedora de mingau, acarajé, abará 

e outras comilanças, tinha um importante assunto a tratar com 

Quincas naquela manhã. Ele havia-lhe prometido arranjar certas 

ervas difíceis de encontrar, imprescindíveis para obrigações de 

candomblé. A negra viera pelas ervas, urgia recebê-las, estavam na 

época sagrada das festas de Xangô.” (19). Logo à frente: “Aquele 

olho do coração do qual falava a mãe-de-santo Senhora, dona de 

toda a sabedoria.” (55). 

Nas duas passagens encontra-se desde o Orixá Xangô, 

conhecido no país como patrono do Ilê Axé Opô Afonjá de Salvador, 

casa de Mãe Senhora, casa da qual Jorge Amado era Obá de Xangô11, 

cargo honorífico do axé12, destinado aos não iniciados e normalmente 

ocupado por pessoas com destaque na sociedade, em especial os que 

têm forte inserção na produção artística, na academia ou na política. 

Outro elemento que se destaca é a íntima relação do principal 

personagem do livro com o candomblé. Não se trata de uma relação 

de distância, mas de participação e de respeito, expresso, ainda, na 

                                                            

11 O Ilê Axé Opô Afonjá tem em sua hierarquia doze obás, conselheiros da ialorixá 
da casa, ocupados, normalmente por pessoas não iniciadas e com projeção social, 
sejam intelectuais, artistas ou lideranças políticas. Esta tradição rememora, 
simbolicamente, o reino de Oió, onde Xangô era rei e mantinha em sua corte doze 
conselheiros. 

12 Denominação usada pelos iniciados para se referir às casas de candomblé. 
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voz do autor ao falar da mãe de santo, “dona de toda a sabedoria” 

(55). 

É preciso dimensionar que esta é apenas uma das obras de 

Jorge Amado que é usada aqui como exemplo. Em diversos outros 

trabalhos a presença dos símbolos do candomblé aparece com maior 

intensidade e permanência. Mais do que só as citações explícitas é 

próprio ambiente narrativo que está marcado pela relação com o 

sagrado, o clima de mistério diante do inexplicável. Outro ponto 

muito relevante é a própria identificação positiva que se dá a estes 

elementos. A estatura do candomblé aparece em ambiente de 

verdade, o aspecto negativo de primitivo, de inverdade não está 

presente. Assim mesmo com o código religioso dominante, o 

catolicismo, era possível uma eficiência mágica maior do candomblé: 

“Quincas parecia indiferente à reza, devia estar com calor, metido 

naquelas roupas quentes. Negro Pastinha examinou o amigo, 

precisavam fazer alguma coisa por ele já que a oração não dera 

certo. Talvez cantar um ponto de candomblé? Alguma coisa deviam 

fazer.” (75) 

Ao buscar uma referência para situar a expansão dos 

códigos culturais do candomblé na cultura nacional o caso de Jorge 

Amado, seja talvez o mais exemplar pela sua situação, mas 

certamente não é o único. Por um lado é um autor baiano, com forte 

vinculação com o candomblé por outro é um dos autores mais lidos 

neste período e de ampla influência na televisão, onde suas obras 

passaram por muitas adaptações, transformando-se em novelas, 

mini-séries e especiais. Entretanto, não apenas a literatura é espaço 

de difusão de símbolos e mitos das religiões afro-brasileiras. A mídia 

será também um veículo de força, em especial a partir da década de 

sessenta, onde ganha cada vez mais força a televisão e o cinema e o 

rádio sustenta sua liderança. 
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Outro importante espaço alcançado na década de 1960 foi o 

da música popular brasileira. A chegada de novos referenciais de 

reafirmação de uma identidade nacional, de produção de uma 

musicalidade com origem no samba, já codificado para os setores 

médios da população pela bossa nova, explicita uma relação com os 

signos do candomblé já presente na base do surgimento do próprio 

samba. Ícones deste novo momento como Caetano Veloso, Maria 

Betânia, Gilberto Gil, Gal Costa, todos baianos e que trouxeram a 

presença dos Orixás como elemento de identificação positiva. Estes 

mesmos valores já haviam sido cantados por Dorival Caymmi, alguns 

anos antes. Ao mesmo tempo este não foi um movimento baiano. Elis 

Regina de outra tradição regional, gaúcha, cantou os Orixás em 

diferentes letras de músicas por ela interpretadas, destacando-se as 

composições de Baden Pawell.  

Este processo tem prosseguimento com o advento e 

popularização da televisão e atravessa décadas. É importante lembrar 

as diversas adaptações de romances de Jorge Amado, completamente 

povoados por tais elementos. Ao mesmo tempo coberturas 

jornalísticas, pela principal rede de comunicação do país, a Rede 

Globo, dão uma apreensão positiva e naturalização destes códigos 

religiosos. Dois casos são muito significativos. O primeiro é a festa de 

Iemanjá, em fevereiro. Aqui a festa é apresentada com a mesma 

estatura da festa de Nossa Senhora dos Navegantes. Outro caso 

exemplar é a lavagem das escadarias da Igreja do Bonfim, onde 

imagens e textos valorizam a expressão religiosa de matriz africana. 

Todas são reportagens exibidas em rede nacional, alcançando 

diferentes setores sociais e regiões do Brasil. Esta presença nos 

meios de comunicação marca a importância da urbanidade na 

expansão do candomblé, que terá na migração populacional outro 

importante instrumento. 
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A este respeito Prandi (2005) havia abordado em um artigo 

sobre as relações entre a música popular e a divulgação de códigos 

culturais do candomblé denominado Nas Canções do Rádio Prandi 

(2005, p. 187) afirma: 

a presença dos Orixás e de muitos elementos do candomblé e da 

umbanda em letras de música, divulgadas no rádio desde seu 

surgimento, tem servido, ao lado de outros meios culturais, para 

divulgar as religiões afro-brasileiras, tornar conhecidos seus 

deuses, espíritos e personagens, divulgar mitos e valores, 

popularizar suas práticas e seus mistérios. 

 É importante situar o papel do rádio como um dos 

elementos de amálgama de uma cultura nacional. Assim nesta 

mesma obra, no artigo Música Sacra e Música Popular o autor 

identifica a origem daquilo que dá identidade musical ao país, o 

samba, fundado nas relações musicais e espaciais com o candomblé e 

seu necessário processo de embranquecimento para tornar-se este 

elemento de difusão da identidade nacional. 

 Esta trajetória, iniciada com o nascimento do samba que 

encontra os mecanismos de divulgação ampla, representados 

principalmente pelo rádio, vai ter continuidade. Vários momentos, 

onde compositores, cantores e cantoras encontram no candomblé 

referências para a criação artística, desde aqueles com pouca 

inserção de mídia, até os mais populares. Assim pode-se falar em 

Clementina de Jesus, Virgínia Rodrigues ou Rita Ribeiro ou, por outro 

lado de Clara Nunes, Zeca Pagodinho, Carlinhos Brown, O Rappa e 

Marcelo D2. Em músicas compostas ou interpretadas por estes 

artistas é possível encontrar elementos muito significativos do mundo 

das religiões de matriz africana. 

 Devem-se discutir as implicações deste processo que já 

se estende por décadas. O acesso de uma ampla população aos 
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códigos religiosos de matriz africana cria uma familiaridade com tais 

elementos, sem, no entanto, predispor à fé, na medida em que não 

se trata de pregação religiosa, mas de apreensão e reinterpretação 

de símbolos. É claro que cria um espectro cultural de disponibilidade 

para a ruptura da discriminação, contribuindo, por outro lado para a 

difusão. È neste processo que o candomblé deixa os espaços de 

Salvador e Rio de Janeiro, onde tinha chegado algumas décadas 

antes, e se expande para todo o país. Os caminhos de difusão, no 

entanto, são bastante complexos. 

 Este processo de inserção do candomblé, por seus 

símbolos sagrados na cultura nacional, é parte de sua transformação 

de religião étnico-racial em religião universal. Associa-se a uma 

ampla constituição de uma memória da religiosidade popular, 

presente em todo o país, resultante do calundu, que preserva 

conhecimentos de folhas e sua utilidade, da presença dos mortos na 

relação e comunicação com os vivos e da efetividade das forças da 

magia como presente na vida das pessoas. Importante aspecto é a 

superação por alguns segmentos da carga negativa, associada à 

maldade que esta fase de veiculação de mídia permitirá. Por décadas 

alguns códigos e símbolos serão ressignificados. Os dois casos mais 

importantes serão os de Oxalá, o pai e de Iemanjá, a mãe. O mais 

satanizado permanecerá Exú, em sua amoralidade, que cotinua 

identificada como a personalização do mal. 

 Assim, pode-se concluir que o ambiente urbano e a 

consolidação da modernidade como ideário da nação e sentido de 

confirmação da modernização, que o país viveu ao longo do século 

XX, contribuíram tanto para a reconstrução simbólica do culto aos 

Orixás, redesenhado no candomblé, quanto para a sua inserção em 

nível nacional, ultrapassando o limite étnico-racial e tornado-se uma 

religião inter-racial. A aparente contradição vista em tal processo 
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decorre de uma visão desfocada e eivada pelo pensamento 

etnocêntrico, onde o africano é primitivo. É no próprio processo da 

modernidade que a face múltiplas matrizes culturais13 da sociedade 

brasileira ganha forma, seja pelos discursos que falam sobre a nação 

seja pela consolidação da indústria cultural. 

É importante considerar que estes aspectos identificados 

acima são fatores relevantes para a chegada do candomblé, em 

especial da nação ketu, a Goiás. É neste universo de projeção e 

afirmação dos códigos de uma religião de trânsito, até então, entre 

uma população excluída que se afirma na cultura nacional, que 

Goiânia receberá Pai João ti Oxóssi e a implantação do candomblé, já 

sob os redesenho realizado no Nordeste brasileiro, em especial em 

Salvador, ainda que sua origem seja o Maranhão, segundo as fontes 

identificadas. 

Este aspecto é de grande relevância ao se considerar que a 

veiculação em mídia e a afirmação como elementos da cultural 

nacional dão legitimidade muito maior. Não é suficiente para eliminar 

as marcas do preconceito, entretanto, criam um ambiente capaz de 

atrair intelectuais e diferentes setores da classe média brasileira, 

essencialmente branca. Esta atração ocorrerá em um amplo espectro, 

desde a curiosidade, até a iniciação, passando pela ampliação do 

número de simpatizantes e de clientes, que tem nas religiões afro-

brasileiras o espaço preferencial para acesso aos produtos mágicos. 

Estas circunstâncias serão também válidas para Goiás, ainda que em 

outro ritmo e tempo. 
                                                            

13 Sobre as relações entre sincretismo, hibridismo cultural e multiculturalismo ver 

discussão de Antônio Risério (2007). Optou-se aqui pela idéia de diferentes 

matrizes que se comunicam, não estabelecendo um debate mais verticalizado sobre 

esta polêmica. 
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Capítulo III 

  

O candomblé de ketu e sua estruturação em Goiânia, códigos e 

história. 

 

Gbáà yìí l’àse onílá lòké 

Baàyònnì 

Gbáà yìí l’àse lòké 

Gbáà yìí l’àse onílá lòké 

Baàyònnì 

Gbáà yìí l’àse lòké 
 

Ele possui um axé enorme, senhor da  

Riqueza 

Que governa acima das coroas14 

 

 

 

Nas tensões da cidade 

 

A partir do referencial da década de sessenta, indicado por 

Prandi como fase de universalização do candomblé, tornando-se uma 

“religião de todos”, deve-se compreender a trajetória de Goiânia e 

sua relação com as religiões de matriz africana. O olhar volta-se para 

uma cidade que foi construída como instrumento de modernização do 

estado e símbolo da modernidade. Um centro político, que neste 

período consolida-se diante da construção de Brasília. Um centro 

urbano com uma população com marcadas referências rurais, recém-
                                                            

14 Cantiga de Xangô, citada por Barros (2005, p.138). É tocada na Fogueira de 
Xangô e marca um momento de maior intensidade da dança dos orixás. 
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chegada do campo. Esta é a base que marcará a tensão entre a 

modernidade e a tradição, mais que entre o urbano e rural, em 

Goiânia.  

Ao observar uma cidade em pleno sertão que contava neste 

período com 300 mil habitantes, cifra que não ultrapassa o número 

de habitantes de Salvador na década de trinta do século XIX, período 

de nascimento do candomblé de ketu é importante referenciar, 

claramente, as principais relações da cidade com suas representações 

e com o universo sócio-econômico em que essa se insere. Para 

reafirmar o óbvio é fundamental considerar, por um lado a forte base 

agrária do estado de Goiás e por outro seus vôos em direção à 

modernização nas bases de uma sociedade industrializada. 

O processo de construção da nova capital do estado teve a 

marca do discurso modernizante. As polarizações propostas, desde o 

discurso médico até o político, foram alinhadas para ter na nova 

capital um espaço de combate a um suposto atraso e propulsora de 

desenvolvimento. O atraso e a decadência foram marcas constituídas 

na afirmação de uma representação do estado, alimentada pela idéia 

de decadência que acompanhou o declínio da produção aurífera. Mais 

que um discurso da modernidade, a construção de Goiânia está 

inserida em conjunto de estratégias modernizadoras, que se 

desenvolve no país. 

Assim, é possível observar um amplo deslocamento 

populacional, de trabalhadores para a construção de toda uma 

cidade, e posteriormente de habitantes. Não se trata apenas de um 

deslocamento físico, espacial destas pessoas. Ocorre, ao mesmo 

tempo, uma mudança de paradigma no estado. A idéia de ordem, de 

estabilidade, de tradição, que referenciavam estes setores e ancorava 

o poder político regional é agora substituído. Busca-se uma nova 
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vida, agora, fundada na idéia de desenvolvimento, de progresso, de 

modernidade, de urbanidade. 

Um importante retrato sobre Goiânia em fase de 

consolidação urbana está apresentado no romance de Eli Brasiliense, 

Chão Vermelho. O ambiente urbano e como se insinua para, em 

seguida, definir-se o desenho, as relações e os novos valores que se 

referenciam neste novo ambiente tem um retrato impar nesta obra. 

Para além da discussão entre ficção e registro, aqui interessa o relato 

da experiência e, ainda, os fatores que articulam este relato. 

Por outro lado o romance não é objeto de análise. O que se 

pretende é apreender as tensões presentes no relato. Nesta medida 

interessa perceber como as falas se definem e como se organiza o 

cenário para a entrada em cena de novos e velhos personagens. Mais 

especialmente compreender como as relações com o sagrado estão 

propostas neste novo ambiente urbano. E, por outro lado, como esta 

relação apreende os aspectos relativos às religiões de matriz africana, 

que estão relacionadas a nomes específicos como a feitiçaria e a 

macumba. 

Em diferentes momentos é possível perceber a tensão entre 

o urbano e o rural, entre o moderno e o arcaico. No segundo capítulo 

é possível identificar várias destas tensões. Em uma das falas de Fia 

ela afirma:  

_ Não sei porquê o governo não proíbe essas porcaria. Pra minino 

é esse Gibi chato, de caso de bobagem. Pra gente grande é só 

revista imoral, cheia de mulher pelada.” E diante da reação do 

marido ela continua: “_ Tu é besta, Jove. Que dia tu viu nu que 

não fosse descaramento? Quem gosta de mostrar os guardado é 

mulher dama, isso sim. (49) 
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A possibilidade de reconhecer as informações e referencias 

iniciando a sua circulação pela imprensa é visível, ao mesmo tempo 

em que Fia reage em relação aos valores propostos, uma quebra em 

relação aos códigos culturais em que se ambientou. 

Em outro ponto do mesmo capítulo uma nova seqüência mostra 

a mesma tensão:  

Um avião roncava sobre o bairro, já com as rodas descidas. 

Joviano acompanhava a marcha do aparelho. Tinha medo de 

andar de avião depois que vira um montão de pedaços de gente 

na Santa Casa, apanhados no local onde se espatifara um 

Douglas. (50) 

E no parágrafo seguinte: “Escurecia. Da luz elétrica nenhum 

sinal. Biduca chegou com a garrafa de querosene, apanhou a revista 

e foi aproveitar os restos do dia no terreiro”.  

Mais uma vez vê-se a modernidade insinuando-se para esta 

população, seus instrumento e objetos, como a avião, mostram-se, 

mas a energia elétrica, outro destes, não é confiável e não se 

estabiliza. 

Por outro lado a permanência de encontros de falas diretas, 

de circulação da informação com base na conversa com os vizinhos 

ou no armazém, também é encontrada na obra. “Tencionava estirar 

as pernas até o armazém do Vitorino, onde havia mais boatos do que 

mercadorias, quando surgiu o cabo Joca, um amigo do começo da 

cidade”. (52) 

Esta fala Brasiliense referindo-se à Joviano. Ainda que o 

encontro entre vizinhos indique um ambiente urbano, este referencia 

uma prática arcaica, pois a modernidade tem seus próprios meios de 

produzir informações e conceitos. Esta dinâmica de mediações diretas 

permite uma proximidade e um senso de comunidade, de grupo que 
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os fatores da modernidade vão desintegrar nestes patamares. Esta é 

uma reinvenção da tradição, onde as festas populares expressam 

mais uma vez este encontro de pessoas. 

Em uma passagem exemplar os amigos falam sobre a 

dinâmica da cidade e, a tensão entre o moderno e o arcaico ganha as 

vozes dos personagens para afirmar suas referências: 

_ Cidade de progresso o que me dana é essas coisa. Parece até 

arrumação de doido. Um ajeita a rua e outro vem com picareta 

em cima, espadonga tudo. 

_ Sendo para melhorar não tem importância. Manoel olhou 

Ferreira com ar de riso. (99) 

Esta é uma tensão continuada nas relações da cidade. A 

população que veio construir Goiânia veio do campo ou é subsidiária 

dele. Aqui a tradição tem um grande peso e as dimensões de 

mudança têm outra temporalidade, em que o sentido de alterar anda 

de carro de bois e não de avião que pode destroçar os homens na 

medida em que suas vidas passam a ser geridas por animais de aço. 

Certamente esta cidade não se reconhece apenas na pregação da 

modernidade que lhe dá origem, como já tão analisado em diferentes 

obras da historiografia goiana, mas também na origem e experiência 

destas populações 

Outra importante percepção é sobre as relações raciais e 

como estas eram percebidas na cidade. Duas citações do capítulo 

quarto dão sinais destas relações. A primeira, “Passou um par de 

pretos pela rua onde mal chegavam os clarões dos alpendres.” (70). 

A segunda, “Um crioulo firmava-se no balcão, a cara abestalhada 

pelo álcool.” (71). As expressões como preto e crioulo demarcam um 

território lingüístico específico, onde a população negra é vista como 

atrasada, e, portanto, seus bens culturais primitivos e sem significado 
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para a sociedade. Esta apreensão é dominante em todo o país, mas 

ganha relevância em Goiás pelo profundo código de silenciamento 

que a cor e raça são vistos na região. 

Outro aspecto a ser percebido está nos códigos que 

informam a religiosidade popular. Em diferentes sentidos as 

fronteiras do catolicismo oficial sempre foram pouco respeitadas. A 

intervenção do mágico é muito mais cotidiana para tais setores do 

que gostaria a hierarquia religiosa católica. Esta é também uma 

realidade que se percebe na obra de Brasiliense: 

_ Toniiiiiii! ... Vem cá pra dentro, minino! Abriu um pouco a janela 

e pôde ver o vulto de dona Fia embaciado pelo açougueiro. Notou 

quando ela atirava palhas bentas no terreiro. Tinha a crença de 

que isso afugentava os machados de pedra que despencavam com 

os trovões. Gritou com força, para provar que não estava com 

medo. (84) 

Com base nesta mesma distância entre estrutura religiosa 

oficial e a popular entre a percepção sobre a morte e as atitudes que 

esta provoca. A morte não é entendida apenas como fim da vida, mas 

também como momento de encontro com os da comunidade e como 

tal deve ser comemorado. Receber os vizinhos para uma celebração 

implica em estabelecer as condições para que isso se realize. Em 

outro capítulo pode-se encontrar: 

Essa gente nem sentiu a chuva – disse o militar. Nunca vi enterro 

no mato que não tivesse muita pinga. Também já morei na 

lavoura, já ajudei meu pai plantar roça, já acompanhei corpo. 

(132).  

Por fim interessa, especialmente, compreender como estes 

diferentes personagens lidam com os elementos da tradição religiosa 

de matriz africana. Em primeiro lugar, deve-se evidenciar o 

reconhecimento destas práticas. È muito provável que a lembrança 



66 

 

dos calundus de outros séculos deve ter uma grande influência nestas 

lembranças. Assim, ela já estará rememorada, quando em sentido 

positivo aos códigos cristãos, origem de virtude: 

Conteve-se. Desejava destrinçar a vida de Joaquim, miúdo por 

miúdo, depois que se danou para São Paulo. Não teve mais 

coragem de fazer indagações. Deixou que a mulher fizesse cafuné 

na cabeça do chorão. Com pouco os soluços foram espaçando. As 

mãos de Joaquim, agarradas nas bordas da mesa, foram se 

afrouxando, o choro dele serenava. Apenas fungava, de espaço, 

para terminar num gemido agonizante. 

Parecia que a mulher sabia reza de encanto, oração forte de curar 

dor da alma. (117) 

Em outro momento da obra fala-se daqueles que dominam o 

sentido da religião e já aqui esta matriz desaparece e é substituída 

pelo registro de centro espírita, que se vincula a outra tradição 

religiosa, denominada kardecismo, de origem européia e dentro dos 

limites do cristianismo: 

Toninho se encabulara mais com a velha e o senhor gordo. Pelo 

modo com que o homem falara deveria ser entendido em religião. 

Seria ministro protestante, chefe de centro espírita? Algum ex-

padre ainda desambientado com as coisas mundanas? (133) 

Por outro lado os três momentos que marcam, em todo o 

romance, a percepção sobre a matriz religiosa africana, ela é 

entendida como maléfica. Assim, tem-se um significativo processo de 

negativação, onde o referencial de mal e de maldade está presente. 

Esta tradição religiosa que é denominada popularmente como 

macumba, feitiçaria tem um sentido específico de fazer, não apenas 

de crer. Daí decorre os dois sentidos o de mal, acreditar no demônio 

e o de maldade, o de fazer “coisa ruim para os outros”. As três 

passagens que explicitam esta compreensão: 
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_ Minha sorte tá é no garimpo, Jove. Qualquer dia faço um 

bamburro. No Garça me deu azar, fiquei até panema, nem mais 

xibiu tava pegando. Parece que me puseram coisa feita por 

lá.(173) 

_ Mas esse cara sabe feitiço. Tá com duas meninas boas 

agarradas no casaco dele. Isto é macumba de nortista. 

_ Deixa de ser bobo, Chico. Olha lá a cidade. (195) 

_ Uma cachorra que tomou meu marido botou feitiço na gente. 

Agora titio fez a mão pra o milagre nos pés do santo. (201) 

Esta leitura procura evidenciar o ambiente que se encontra 

na cidade no momento em que as religiões chegam a Goiânia sob a 

reconfiguração do candomblé. As religiões afro-brasileiras já estavam 

presentes por meio dos calundus, ao longo dos séculos XVIII e XIX, e 

da umbanda no século XX, no território de Goiás. Neste sentido, a 

tensão entre moderno e arcaico, entre mecanismos de comunicação, 

de atitudes religiosas preparam as relações que serão estabelecidas 

com a população local. As dimensões do sagrado que transparecem 

entre os personagens de Chão Vermelho e como estes têm acesso 

aos meios de comunicação e vivenciam-se os processos de mudanças 

ocorridos a partir da década de sessenta do século XX é importante 

para compreender-se o ambiente que prepara a chegada do 

candomblé à capital, principal centro urbano do estado.  

É visível, pela leitura apresentada, a associação entre as 

práticas da magia, associadas às religiões afro-brasileiras, à idéia de 

mal e de maldade. Os personagens apresentados, em especial os 

protagonistas do romance, representam os setores populares da 

capital, que participaram de sua construção. Outro aspecto a ser 

considerado está no fato de Goiânia tornar-se uma cidade de 

fronteira. Este aspecto ganha duas dimensões. O primeiro 

representado pela sua capacidade de atrair população, seja do 
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próprio estado, seja de outras regiões do país, em especial do 

Nordeste, destaque-se a construção de Brasília. Por outro lado é a 

fronteira entre o urbano e o rural, entre a tradição e o moderno, que 

não se separam, mas que mantêm uma tensão permanente na 

construção da cidade. 

 

 

Os batuques nas terras dos Goyzes 

 

A religião dos negros em Goiás não se tem sido objeto de 

pesquisas. Pouco se conhece sobre os mecanismos e negociações 

realizados pelos africanos e seus descendentes nas terras goianas 

quanto aos seus códigos religiosos ao longo dos séculos de ocupação 

do território. Esta lacuna é resultado de um processo complexo, onde 

o próprio estudo sobre a chegada de escravos e a dinamicidade em 

sua vida é pouco reconhecido na historiografia.  

 Leandro Mendes Rocha (2001) no Atlas Histórico, Goiás Pré-

Colonial e Colonial aponta dados muito relevantes sobre a presença 

dos negros em Goiás, registrando-se cinco vilas onde encontra-se 

mais de dois mil escravos nos anos de 1779-1780: Vila Boa, Papuã, 

Traíras, São José do Tocantins e São Félix, e duas contando entre mil 

quinhentos e um e dois mil, Santa Luzia e Crixás e mais duas entre li 

e um e mil e quinhentos, Meia Ponte e Anta(45). Informa, ainda: 

“1823 – Um novo recenseamento estima a população escrava em 

24.000 num total de 61.000 habitantes na região”. (44). 

Na trajetória da capitania de Goiás, centralizada pela 

mineração ao longo de um século e tendo no início de século XIX 

40% (quarenta por cento) de sua população escrava, sem considerar 

a população de libertos negros, predominantemente resultado da 



69 

 

mestiçagem, o pouco estudo tem entre seus fatores produtores a 

invisibilidade das populações negras nas terras do Planalto Central. 

Rocha (2001) informa, ainda sobre um importante aspecto da vida 

dos negros na capitania. No século XVIII são identificados vinte e um 

arraiais e uma vila, Vila Boa, em Goiás, sendo esses acompanhados 

por quatorze quilombo, em todas as regiões da capitania, com 

exceção do estremo norte, atual estado do Tocantins (46). 

Com o pequeno registro da dinâmica da vida das populações 

negras, mesmo diante da presença de tantos quilombos, sendo um 

indício do nível de tensão expresso nas relações raciais no período, é 

de se pressupor a quase absoluta ausência de estudos sobre as 

religiões africanas. Traço mais sutil e menos quantificável o registro 

das manifestações religiosas exige atenção redobrada para sua 

compreensão. O único indício significativo localizado está num ensaio 

do antropólogo Luiz Mott, resultado de uma conferência na 

Universidade Federal de Goiás no ano de 1990. Neste trabalho onde 

se apresenta os registros dos processos do Tribunal do Santo Ofício 

em Goiás, ele identifica: 

Na vizinha Comarca de Paracatu, quando do desmantelamento de 

um protocandomblé, no ano de 1747, localmente chamado 

Acotundá, ou Dança de Tunda, as testemunhas constantes no 

sumário contra ‘os feiticeiros’, disseram que “quem mais se 

destacava nesta dança diabólica era uma negra mina, Caetana, 

moradora na Vila de Goiazes, e na ocasião da dança, pregava às 

outras pessoas e dizia que era Deus, que fez o Céu e a terra, as 

águas e as pedras”. (64) 

E continuando no caso da negra Caetana, ao que parece 

desenvolver o que ficou conhecido no país como calundu e 

expressava no século XVIII a influência do kibundos e outros povos 

da atual Angola na África: 



70 

 

Portanto, se a líder desta religião, Caetana, era apontada como 

“moradora na Vila de Goiazes”, certamente ela e outros negros e 

negras também ali realizavam os mesmos “rituais diabólicos”. A 

constante chegada de africanos e crioulos nesta capitania, seja do 

porto do Rio de Janeiro, seja via Bahia, a presença de mais de 14 

mil escravos nas Vilas e Arraiais mais isolados nos meados dos 

setecentos, o crescente número de quilombos, “uma das principais 

destruições da capitania”, todos estes fatores aumentam a nossa 

dúvida: por que tantos negros feiticeiros (e sodomitas!) foram 

denunciados nas áreas circunvizinhas, e nenhum teve seu nome 

revelado na Capitania de Goiás? (65).  

Esta pergunta não produziu nenhuma reflexão ou estudo que 

procurasse respondê-la, ao menos não foi identificada. Assim pode-se 

dizer que o olhar é dirigido para o que se quer ver e a historiografia 

até o limiar do século XXI não quis ver as religiões africanas e sua 

materialidade na diáspora em Goiás. Com exceção desta dúvida 

produzida no início dos anos de 1990 nenhum outro olhar foi dirigido 

ao processo histórico que deu origem aos códigos religiosos destas 

populações. Exceção encontra foi a dissertação de mestrado de 

Danilo Rabelo (1997) que ao discutir a normatização do 

comportamento no século XIX, apresenta como um dos dados de 

criminalização o batuque, o calundu. 

Mas, tomando como referência outras capitanias 

mineradoras pode-se supor a presença destas práticas no 

cotidiano dos negros. Risério (2007, p. 133) em um capítulo 

em que discute as expressões religiosas dos povos africanos 

nos Estados Unidos, denominado A Morte dos Deuses nos 

EUA, aponta a mineração como uma atividade econômica 

que favorece a dissolução dos códigos culturais destas 

populações, onde afirma: 
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Engajado nas tarefas contínuas da mineração, o escravo 

praticamente não contava com um tempo para si mesmo, onde 

pudesse recompor um espaço de refúgio, voltando-se para crenças 

ancestrais.   

Os primeiros anos da década de sessenta do século XX 

marcam a expansão das casas de umbanda no estado de Goiás. Em 

municípios como Anápolis, Cidade de Goiás e Goiânia são 

identificadas casas de umbanda, na maioria das vezes denominadas 

centros espíritas. Um caso peculiar é o da Irradiação Espírita Cristã. 

Esta nasceu tendo em seu nome o Centro Espírita Tenda do Caminho. 

A sede abrigava as duas correntes, a kardecista e a umbanda. Com o 

tempo há uma separação entre a Irradiação Espírita Cristã, que 

mantém a sede e Centro Espírita Tenda do Caminho, que se transfere 

para a Avenida Contorno no centro da cidade. 

Ainda é importante lembrar as casas de umbanda que 

existiram na Cidade de Goiás, marcando espaços de fé e de 

atividades públicas, ligadas à capoeira. Neste período é importante 

destacar o processo de organização que a umbanda procura 

estruturar. Os primeiros esforços para a constituição da federação de 

umbanda datam desta década, buscando agregar as casas que 

existem já em maior número. A primeira tentativa restringe-se a 

Anápolis, cidade que abriga um grande espaço da chamada umbanda 

eclética, em que pese a forte presença e combate dos pentecostais, 

evangélicos ou católicos. Este processo só viria a se consolidar em 

Goiânia, pouco tempo depois com a organização da Federação de 

Umbanda do Estado de Goiás – FUEG. 

A chegada do candomblé de ketu só ocorrerá ao final da 

década de oitenta. O período entre a década de sessenta e os anos 

noventa será marcado pela forte presença da umbanda. Outra 
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religião será o  omolocô15. Neste caso, é possível observar-se as 

condições de sincretismo, marcado pela presença do omolocô, nação 

marginal entre as outras (Ketu, jejê, angola). Apesar de não alcançar 

o estatuto de nação entre os estudiosos, e mesmo entre o corpo 

sacerdotal, no momento de receber filhos de santo do omolocô o 

candomblé de ketu aceita seus processos de iniciação, validando-os.  

A constituição de espaços sagrados de culto aos orixás 

ocorrerá na década de setenta. O primeiro deles a casa de Mãe Iraci 

ti Omulu, da tradição do omolocô e o segundo a de Pai João de 

Abuke, que inicia o candomblé de angola em Goiás, como já indicado 

anteriormente. Estas casas são consideradas marcos da trajetória do 

candomblé na medida em que se diferenciam da umbanda. Um ponto 

importante a ser considerado é o fato de, nestas casas, os orixás 

realizarem o transe com os iniciados, enquanto na umbanda somente 

as entidades incorporam nos médiuns. Outro importante aspecto é o 

fato de Pai João ter “passado” para ketu, após os anos noventa, 

sendo que de sua casa originou-se quase todas as outras. Dos 

babalorixás e ialorixás com casas abertas em Goiânia mais da metade 

deles foram iniciados por Pai João.  

Em Goiânia a chegada do candomblé terá duas diferentes 

marcas. A primeira vinda do Nordeste com Pai João de Abuque16, 

segundo as informações predominantes vindo de Codó, Maranhão, 

famosa pelos seus vínculos com as religiões de matriz africana. Esta 

                                                            

15 O Omolocô é uma religião afro-brasileira, de culto aos Orixás e que mantém 
tradição iniciática e forte presença de entidades, dentro da ancestralidade, como 
caboclos e pretos velhos. 

16 Ao contrário dos outro babalorixás que tem seu nome acompanhado pelo seu 
orixá, o nome de Pai João, por tradição oral em Goiás ficou conhecido pelo oruncó 
de seu orixá. O oruncó é o nome do orixá que nasce com o processo de iniciação da 
pessoa, dando origem a um orixá específico, que tem um nome próprio, neste caso 
Abuque, nome do Oxóssi de Pai João. 
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informação é imprecisa, quanto à cidade. Este chega à Goiânia na 

década de sessenta e passou por muitas perseguições, inclusive 

policial. Importante depoimento de Pai João no III Encontro Sebrae 

Afro-Goiano no ano de 2005, na cidade de Goiás e registrado em 

vídeo. Neste depoimento ele fala do processo de estranhamento e de 

discriminação que conheceu na cidade. É Pai João que vai iniciar no 

candomblé, numa tradição aproximada à nação de angola, 

importante parcela dos babalorixás e ialorixás que ainda estão na 

cidade ou que também iniciaram filhos, foram raspados17 por Pai 

João. 

É desta geração Mãe Lourdes ti Iansã (todos os babalorixás 

e ialorixás tem seu nome acompanhado do nome de seu orixá, o ti 

indica de), Pai Ênio ti Oxum, Pai Kerley ti Oxalá, Mãe Cida ti Oxum, 

dentre outros. Esta é a geração de pais e mães de santo que 

predominam no candomblé em Goiânia. Três casas mais 

representativas não fazem parte desta tradição, a de Mãe Jane ti 

Omulu, a de Mãe Maria Luisa ti Oxum e a de Pai Kênio ti Oxalá. 

Assim, a casa matriz é a do Setor Pedro Ludovico, de Pai João. As 

diferentes falas dos babalorixás e ialorixás indicam esta realidade. Ao 

mesmo tempo o número de filhos de santo dá um indicativo da 

extensão e presença dele na cidade. No mesmo depoimento ele fala 

de mais de quinhentos filhos de santo. Na fala do atual responsável 

pela casa Ogã Luisinho indica mais de trezentos filhos de santo 

iniciados na “casa de Oxóssi”. 

                                                            

17 Esta expressão é usada de forma habitual na casas de candomblé para designar 
os iniciados, referindo-se aos que entram em transe com o orixá, pois existem 
aqueles que não recebem o orixá, tendo posições hierárquicas relevantes nas 
casas. Este assunto será tratado no capítulo IV. 
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Outra linhagem é a de Pai Djair ti Logunedé, que chega a 

Goiânia no final da década de oitenta do século XX e traz consigo a 

tradição da nação de ketu na cidade. Vários pais e mães de santo da 

cidade vão migrar para o candomblé de ketu. Neste caso a tradição 

de Pai Djair está ligada ao Axé Oxumaré em sua linhagem do Rio de 

Janeiro, o que indica que não há vínculos diretos com a Casa de 

Salvador, mas que são preservadas tradições ritualísticas da casa 

matriz. Junto com Pai Djair está seu babalorixá Pai Júlio de Oxóssi, 

que passa a visitar a cidade para desenvolver as obrigações18 de seu 

filho de santo. 

Este é importante período para o objeto de estudo deste 

trabalho. A chegada do candomblé de ketu associa-se ao processo 

que Prandi (2005) denominou de reafricanização do candomblé. Suas 

bases estão ligadas em primeiro lugar à constituição de um grupo de 

iniciados e que tem relações, predominantemente entre a população 

pobre. Por outro lado é possível identificar uma presença subterrânea 
                                                            

18 As obrigações de um iniciado repetem-se periodicamente. Isto significa que ele 
deve passar por rituais específicos que dão progressão dentro da hierarquia 
religiosa. As obrigações ocorrem aos três, sete, quatorze e vinte e um anos após a 
iniciação. Os babalorixás e ialorixás passam por rituais mais vezes por se 
considerar o desgaste espiritual produzido pelo fato deste atender muitas pessoas. 
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na cidade. O nível de invisibilidade é bastante significativo, marcado 

por uma tradição cultural que não reconhece sua relação com os 

negros e se reafirma na descendência mítica com os grupos indígenas 

e na afirmação da figura para-étnica do sertanejo. Assim, a presença 

do candomblé será por longos vinte anos associada a uma casa. 

A expansão do candomblé em Goiânia é comparativamente 

longa. No período de quarenta anos, 1960-2000, apenas xxx casas 

surgem em Goiânia. O primeiro fator que marca esta trajetória será 

dada pela expansão da nação ketu, que tem períodos de iniciação 

mais curtos e em sua tradição carioca relações menos rígidas que as 

predominantes em Goiânia, pela tradição da casa de Pai João. Por 

outro lado é preciso destacar a mobilidade da população brasileira 

nas décadas referidas, em torno da modernização conhecida pelo país 

fica mais fácil o trânsito de grupos, portanto de referências. Este é 

outro elemento que marca a expansão do candomblé, pessoas 

iniciadas em outras regiões, de maior tradição religiosa vinculam-se à 

capital. Outro aspecto é a afirmação de novos pais de santo, iniciados 

pela casa de Pai João. 

O impacto da chegada do candomblé de ketu com o Pai Djair 

será tão significativo que das onze casas que estão abertas, e foram 

identificadas, cinco babalorixás passaram para a nação em obrigações 

com Pai Djair. Ao considerar a casa deste que funcionou em Goiânia, 

mais da metade manteve relações diretas com ele. Este aspecto é 

importante na medida em que o aprendizado dos códigos simbólicos 

e religiosos no candomblé se dá pela tradição oral, é o pai, ou o mais 

velho que ensina ao filho ou ao mais novo. Ao tratar tal questão 

pode-se concluir que Pai Djair estabelece uma tradição na 

estruturação de uma ritualística, envolvendo formas de cantar, de 

tocar os atabaques, de dançar, de vestir os orixás, de organizar as 

cerimônias, dentro de sua descendência do Rio de Janeiro. 
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Espaços, religiões e poder 

 

A periferização do candomblé é observável desde o seu 

nascimento. Esta divisão espacial é nítida ao se considerar a 

localização das casas identificadas e a espacialidade de Goiânia 

daquele período. A primeira casa, datada da década de sessenta, será 

instalada no setor Pedro Ludovico, que era conhecido como 

Macambira e sua fama de “residencial de marginais” era amplamente 

difundida na cidade. A construção das casas em espaços periféricos 

da cidade está relacionada a três aspectos: 1- o preço dos lotes, e 

possivelmente a possibilidade de ocupação; 2- a necessidade de 

isolamento imposta pelo barulho dos atabaques e pelo preconceito; 

3- a necessidade de construções maiores e do plantio de algumas 

árvores, em especial a gameleira19, chamada de irokô. 

A este respeito Barros, tratando do candomblé no Rio de 

Janeiro indica um processo muito similar ao que é verificado em 

Goiânia: 

A repressão policial e os contínuos projetos modernizantes 

sofridos pela cidade produziu um afastamento de muitas casas-

de-candomblé. Estas, outrora situadas na parte mais antiga da 

cidade, foram para a periferia, em lugares mais distantes, de 

difícil acesso, menos valorizados e que podiam ser adquiridos com 

maior facilidade. (2005: 53-54) 

O candomblé está dividido em nações e vinculações com 

casas matrizes em Salvador, destacando-se as três mais tradicionais, 

Casa Branca, Gantois e Opô Ofonjá, e ainda o Alaketo, ou suas 

descendências no Rio de Janeiro. Barros (2005, p.52) faz uma breve 

                                                            

19 A gameleira é uma árvore sagrada para o candomblé, pois ela é um orixá, chamado Irokô. 
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análise deste processo. O conceito de nação está apresentado por 

este autor: 

Estas comunidades (referindo-se às casas de Salvador) se 

autodenominam ketu, isto é, da nação ketu, e este termo é aqui 

entendido como uma categoria cultural, e não de caráter étnico.  

No caso de Goiânia, considerando a região metropolitana, há 

uma ampla hegemonia da nação ketu e da vinculação ao Axé 

Oxumarê, Salvador, como casa matriz, seja pela descendência 

baiana, seja pela carioca. Das onze casas identificadas, oito são de 

ketu e destas sete vinculadas ao Axé Oxumarê. As outras três são de 

Omolocô, outra tradição religiosa. Esta dinâmica está relacionada aos 

próprios parâmetros que definem a hegemonia da nação de ketu no 

país. Entre os aspectos analisados destacam-se a maior estruturação 

ritualística, com a afirmação das casas matrizes de Salvador, a 

expansão dos códigos religiosos na cultura nacional e a adequação e 

adaptabilidade dos preceitos religiosos diante do ritmo da vida social. 

Ainda, é possível relacionar os babalorixás e ialorixás que 

não têm “casa aberta”, mesmo que já tenham filhos de santo 

iniciados. Em alguns casos estes realizam as cerimônias nas casas de 

seus respectivos pais ou mães de santo. Dos sete identificados todos 

têm vínculos com a nação ketu e com o Axé Oxumaré. Importante 

aspecto a ser considerado na relação com o Axé Oxumarê é sua 

descendência direta com o Rio de Janeiro. A tradição trazida por Pai 

Djair ti Logunedé está articulada a esta dinâmica. Aqui é preciso 

observar, ainda, que a iniciação deste babalorixá foi na nação angola, 

quando este contava com doze anos de idade. Após três anos ele deu 

obrigação em ketu. Ao chegar em Goiânia já contava com mais de 

dez anos de experiência e aprendizagem dentro desta tradição 

religiosa. 
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A estruturação das casas em sua localização marca o espaço 

reservado, socialmente, ao candomblé. Enquanto os templos e igrejas 

das religiões cristãs estão em áreas nobres e centrais, os terreiros 

estão nas periferias urbanas em sua ampla maioria. Para exemplificar 

pode-se ver a Igreja Matriz católica em área próxima à Praça Cívica e 

a Matriz da Igreja Universal do reino de Deus na Avenida Goiás, em 

construção recente, e mesmo a sede da Igreja Ministério Comunidade 

Cristã no Setor Marista. Ao situar tal questão não se pode deixar de 

observar aspectos inerentes à própria dinâmica da fé. Um aspecto 

fundamental é a relação da religião com a pregação religiosa e seu 

reconhecimento social. Ao considerar a importância da 

monumentalidade da fé, da expressão e papel da pregação religiosa, 

presentes nas religiões cristãs e ausentes no candomblé, onde os 

elementos de força são dados pelo conhecimento dos orôs e da 

mística dos rituais e pela performace do xirê, compreende-se mais 

elemento que está envolvido na própria espacialidade das religiões. 

É importante identificar outro aspecto das construções físicas 

e da materialidade simbólica que estas representam. As igrejas 

católicas pela sua construção histórica representam elementos de 

referência do espaço urbano em todas as cidades brasileiras. Estas 

compõem o cenário e tornam-se personagens do reconhecimento que 

as populações fazem deste espaço. Assim é impossível pensar a 

cidade de Goiânia sem falar da igreja matriz ou da igreja do 

Claretiano na Avenida Paranaíba. Estas e tantas outras definem 

pontos de reconhecimento da cidade e expressam em seus tamanhos 

e formas o poder que o catolicismo tem na sociedade goiana e 

brasileira. 

Neste mesmo sentido as recentes construções das igrejas 

neopetencostais expressam em suas obras a expectativa de disputa 

de fieis com a igreja católica e estão localizadas em áreas nobres, 
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com já identificado e por estruturas de grande magnitude. Podem-se 

adotar como exemplo desta estratégia as sedes da Igreja Universal 

do Reino de Deus na Avenida Goiás, da Igreja Ministério Comunidade 

Cristã no setor Marista, da Igreja Videira na Avenida T-2 e da Igreja 

Sarah Nossa Terra no Setor Bueno. Todas como prédios de grande 

tamanho e suntuosidade, exemplo maior o da Universal, tornando-se 

expressão do poder simbólico destas igrejas e capital a ser negociado 

nos jogos de poder em que estas se colocarão. 

A localização, por um lado e a exuberância, por outro, são 

signos da relação com o poder social que se afirma. Destaca-se, em 

primeiro lugar o próprio poder espiritual que a religião detém. Este 

poder é produto que será negociado nas relações políticas, 

econômicas e culturais. A dimensão de sucesso, de realização da 

vontade divina e, ainda, de expressão do mundo mágico, de 

realização de desejos ganham forma com as majestosas edificações, 

que ocupam espaços sociais de prestígio e de visibilidade nas cidades, 

agregando, assim, mais fieis e, portanto, maior poder simbólico para 

as suas relações com os diferentes atores sociais e jogos políticos. 

Em outra dimensão encontra-se o candomblé. Como já 

identificado das onze casas visitadas, apenas uma está em uma 

região que não é identificada como periferia, no Setor Urias 

Magalhães, em Goiânia. Todas as outras estão em regiões periféricas 

e com a expansão urbana tendem a ser transferidas por diferentes 

motivos. Caso exemplar é o Ilê Axé Omi Gbotô Jegedé de Pai Djair ti 

Logunedé que ficava localizado no Jardim América. O terreno foi 

emprestado por um dos filhos de santo e em poucos anos a relação 

com os vizinhos, já membros da classe média, com construções, no 

entorno do barracão, caracterizadas por sobrados, foi se deteriorando 

e as tensões se intensificando. A dinâmica da casa de Mãe Maria 

Luiza ti Oxum também já foi bastante alterada pela composição social 
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da região onde se localiza, com a exigência de cumprir horários para 

não agravar conflitos. 

Há um importante aspecto a se observar resultante da 

própria relação entre os espaços necessários para o desenvolvimento 

dos rituais do candomblé, os custos de aquisição destas áreas e a 

localização geográfica das casas. O terreiro é composto, 

preferencialmente, por dois espaços distintos. O primeiro é o das 

edificações. Este é composto pelo salão principal, chamado de 

barracão, que deve abrigar a roda de candomblé, os atabaques e o 

grupo de ogãs e a assistência, que ficarão sentados ao longo do xirê. 

As dimensões do barracão devem ser grandes, predominando áreas 

de, em média cem metros quadrados. Anexo a este estão ainda o 

sabagi, quarto preparado para ser a ante-sala do barracão, de onde 

parte o arrebate, saída da roda de candomblé, e o rundemi ou runcó, 

quarto onde os iyawos ficam recolhidos no período de sua feitura.  

Outras áreas construídas são necessárias para o 

funcionamento de um barracão de candomblé. Os quartos de santo 

são espaços sagrados que abrigam os ibás dos Orixás, assentamentos 

de santo, representados por bacias, sopeiras e outros objetos 

previamente preparados, onde se acredita os orixás irão morar. È 

comum as casas terem em média quatro destes quartos, que 

abrigarão os orixás por proximidade de energia e de suas relações 

míticas, estabelecidas na síntese de mitologias sintetizadas no Brasil. 

Estes quartos devem ser capazes de abrigar em torno de trinta 

assentamentos e têm em média dezesseis metros quadrados. 

Para o desenvolvimento das funções no período em que a 

casa está em atividade, quando se diz que o barracão está de 

obrigação, é necessário uma área construída de serviço. Esta área 

pode estar dividida em quatro partes, a cozinha, a dispensa, a área 

de limpar os bichos e os banheiros. 
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Outro espaço das casas é o chamado de espaço-mato ou os 

necessários elementos para o desenvolvimento do culto. Dentro deste 

espaço ficam árvores sagradas e ervas que possam dar suas folhas 

para banhos de todos da casa. Algumas das árvores são de grandes 

dimensões e de grande importância. Este é o caso da gameleira, 

chamada de irokô nos barracões de candomblé e deveria estar 

presente em todos eles. È também o casa da jaqueira, da mangueira, 

do dendezeiro, entre os mais importantes. É necessário, ainda, 

diversas ervas como manjericão, bredo-do-mato, colônia, alfazema, 

folha-da-fortuna, que ocupam espaço de plantio e gastam tempo de 

cultivo. 

Em muitas casas este espaço já foi praticamente extinto, 

muito relacionado com o custo de terrenos, de áreas nos centros 

urbanos. Entretanto todos os pais de santo sabem da necessidade 

destas para o desenvolvimento dos rituais e têm a expectativa de 

organizar um espaço onde possa ter estes elementos presentes. Isto 

se associa a outras necessidades como uma área para guarda dos 

animais a serem usados durante a obrigação, área para banhos 

rituais, em especial um poço, necessário para uma das cerimônias de 

iniciação e em situação ideal a existência de água corrente, também 

necessária em uma das festas anuais do candomblé, chamada de 

águas de Oxalá. 

Mesmo diante da periferização das casas a expansão urbana 

e a valorização dos terrenos, percebida em todo o processo de 

intensa urbanização produziram uma nova fisionomia nas casas de 

candomblé. Segundo Barros (2005) o terreiro é assim definido em 

nota de rodapé: 

Terreiro – Esta palavra designa um conjunto espacial, social e 

cultural. É o local do culto aos orixás, composto de: 

a) Construções diretamente associadas ao mundo dos 
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orixás, espaço sagrado. 

b) Habitações dos praticantes, espaço privado de 

moradia, porém de propriedade comunal. 

c) Espaço verde onde são cultivados os vegetais 

sagrados, que podem ser: árvores e arbustos, 

utilizados como local de culto especial, ou ainda as 

ervas sagradas, utilizadas tanto na medicina 

fitoterápica do grupo como nas diversas cerimônias 

religiosas que ocorrem no calendário litúrgico das 

casas-de-santo. 

Esta espacialidade interna já se encontra bastante 

modificada em Goiânia. Em primeiro lugar porque nunca foi tradição 

da cidade na moradia dos iniciados no território do terreiro. Em todas 

as casas visitadas encontra-se apenas uma residência, a do 

babalorixá ou ialorixá em área anexa ao do barracão. Por outro lado a 

tradição de espaços maiores, representados por chácaras o conjunto 

de lotes contínuos também já não é freqüente na cidade. Em vários 

casos a construção restringe-se a um lote, por exemplo, o Ilê Axé 

Ojusan Akotum, no setor Fonte Viva, próximo ao setor Finsocial. O 

principal impacto será sobre a último espaço, o das ervas e árvores. 
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Capítulo IV 

Relações hierárquicas e organização de poderes em um 

terreiro de candomblé. 

 

Ìyá dò sìn máa gbè Ìyá wa orò 

Ìyá dò sìn máa gbè Ìyá wa oro 

 

A mãe do rio a quem cultuamos nos  

Protegerá mãe que nos guiará nas  

Tradições e costumes20 

 

 

 

Terreiro, família e hierarquia 

A construção cultural e simbólica das relações hierárquicas 

nas casas de candomblé é marcada pela imersão em um “universo 

paralelo” mudando, inclusive a dinâmica lingüística, com um conjunto 

de termos e a forma de utilização, dentro da etiqueta de 

comportamento dentro da casa de candomblé. Assim, é importante 

consolidar uma descrição de importantes termos que devem estar 

mais claros para a discussão aqui tratada. 

Uma casa de candomblé é um espaço de mistério. Seja para 

os iniciados que reconhecem como um local de saberes a serem 

descobertos, seja para os que não acreditam, mas reconhecem como 

um local de práticas mágicas. O reconhecimento de tal espaço implica 

                                                            

20 Cantiga de Oxum, citada por Barros (2005, p.166) e é cantada para uma parte da dança ritual deste 
orixá, onde ela se enfeita, já que é associada à vaidade. 
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na definição de estratégias de aproximação. A que permite este 

trabalho é resultante de uma vivência de onze anos em casas de 

candomblé nas cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Águas 

Lindas de Goiás, nas condições de iniciado, iyawo e posteriormente 

de babalorixá. É claro que esta posição de observação traz 

implicações metodológicas e conseqüências sobre o olhar daquele que 

fala. 

Por outro lado a história cultural já produziu uma ampla 

discussão teórica sobre as possibilidades de objetividade do sujeito, 

do pesquisador. Está estabelecido, com bases teóricas sustentáveis 

que este é um compromisso a ser exercido continuamente no 

trabalho intelectual e que o conhecimento detalhado do objeto em 

análise permite uma percepção mais nítida, mais matizada de seu 

universo. Assim, o comprometimento do autor, será entendido como 

uma vantagem, que deverá aliar-se a referenciais teóricos sólidos 

para produzir resultados consistentes. 

Ao introduzir este capítulo é importante considerar que 

algumas denominações serão usadas muito regularmente ao longo do 

texto. Estas têm seu sentido definido dentro do candomblé de ketu e 

expressam posições hierárquicas claras e estão todas em iorubá. O 

esforça é dar clareza ao texto permitindo a análise das idéias 

apresentadas. Neste sentido a apresentação destes cargos e funções 

seguirá a ordem hierárquica que estes têm nas casas de candomblé. 

 

1- Babalorixá – também conhecido como Pai de santo. É a 

autoridade máxima em uma casa de candomblé. Todas as 

atividades civis ou religiosas serão comandadas por ele. 

Todos os membros da casa devem obediência a ele. Este 

aspecto é organizador de todas as outras relações no interior 
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da casa. Na tradição do candomblé em Goiás predominam as 

figuras masculinas no comando das casas. 

2- Ialorixá – conhecida como Mãe de santo, tem os mesmos 

atributos do babalorixá. Na tradição de Salvador têm grande 

predomínio sobre as casas matiz como Casa Branca, 

Gantois, Opô Afonjá, Alaketo, onde a sucessão é sempre 

feminina. 

3- Equedi – cargo reservado às mulheres que não entram em 

transe com o orixá. Tem por responsabilidade cuidar destes 

quando em transe com seus filhos. Na tradição 

predominante são denominadas de mães e têm poder de 

organizar as atividades preparatórias das cerimônias. 

4- Ogã – cargo reservado aos homens que não entram em 

transe com os orixás. São eles que tocam os atabaques e 

ajudam nas atividades que envolvem sacrifícios de animais. 

Tem, ainda, a responsabilidade pela segurança do barracão 

quando este está em atividade. É também denominado de 

pai. 

5- Egbomi – Após sete anos de iniciação e a realização de uma 

cerimônia de passagem, chamada de oduigê o iniciado 

ganha todos os direitos e passa para a hierarquia da casa de 

candomblé. Em muitos casos é também denominado de pai.  

6- Iyawo – iniciado no candomblé, aquele que passou pela 

feitura, sendo raspado e que ainda não completou setes 

anos de sua iniciação. Representa a base da casa de 

candomblé e deverá manter sempre uma posição de respeito 

cerimonioso com os mais velhos com quem deverá aprender. 

7- Abiã – pessoa que quer se iniciar no candomblé, mas ainda 

está em fase de aprendizagem inicial dos códigos da religião. 

Este não pode participar de cerimônias onde acontecerão 

“orôs” (rituais mágicos, fundamentos da religião) pelos quais 
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ele mesmo não tenha passado. 

Neste capítulo é importante considerar as condições de 

desenvolvimento do candomblé de ketu a partir da década de 90 do 

século XX, dentro das condições de hierarquização entre as nações de 

candomblé, onde se estabelece uma hegemonia iorubana, processo 

muitas vezes chamado de ketucentrismo. Ao mesmo tempo é preciso 

registrar a forma específica de expansão desta nação em Goiânia 

contada da chegada de Pai Djair ti Logunedé, aspecto já apresentado 

e que aqui se torna referência para a discussão principal. 

A análise das relações internas de uma casa de candomblé, 

seus códigos, representações e expressões dentro de condições 

históricas e culturais específicas é o objeto central do debate aqui 

realizado. Neste ponto a análise de imagens tem papel fundamental. 

Os aspectos centrais da hierocracia de ketu têm forte referência 

visual. Em uma religião onde a ritualística cumpre papel principal e a 

dança e canto são os instrumentos de culto e onde o corpo é parte do 

sagrado é de se esperar que os aspectos visuais tenham papel 

central. 

Sobre esta questão deve-se considerar a reflexão 

apresentada por Prandi (ano1999, p. 98): 

Desobrigadas, desde o nascimento, das questões referentes à 

administração da justiça, que pressupõe princípios universalistas e 

pactos coletivos acima dos desejos individuais, posto que isso era 

domínio exclusivo da religião geral da sociedade geral, o 

catolicismo; desinteressadas de conteúdos formadores das 

pessoas para o mundo profano, porque o modelo aqui é branco; 

alimentando o culto de deuses que se exteriorizam e se 

expressam especialmente por intermédio da forma, não é sem 

razão que as religiões afro-brasileiras desenvolveram um enorme 

senso ritual presidido por inigualável senso estético, capaz de 

transbordar os limites do sagrado para se impregnar nas 
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expressões mais profanas que modelam a identidade nacional. 

Se, por um lado este é um aspecto importante para 

compreender como a reconfiguração cultural produzida no Brasil a 

partir da matriz religiosa africana, por outro não afirma a extensão da 

dinâmica das relações religiosas dentro do candomblé. Dentro das 

casas há um código de ética, estética e etiqueta que deverá ser 

seguido por todos. Ao mesmo tempo valores eivados pela 

subjetividade do pai de santo serão afirmados amplamente dentro da 

casa. Assim, compreende-se que esta ausência indicada por Prandi é 

relativa a valores morais universais, estabelecendo um código de 

comportamento social para todos os iniciados. Em outro pólo da 

discussão é importante considerar a própria tradição do cristianismo 

brasileiro, que na análise de Laura de Mello e Souza (1986, p.91) 

apresenta um catolicismo onde: 

[...]o apego desmedido às missas, às procissões, revelava um 

exteriorismo que não seria tão especificamente português – como 

quiseram tantos outros autores - , mas europeu e impregnado de 

magismo, afeito antes às imagens do que à coisa figurada, ao 

aspecto externo mais do que ao espiritual. 

A partir desta reflexão pode-se questionar a própria relação 

entre o exercício do espiritual e o que lhe dá exterioridade. Neste 

sentido a experiência mágica, que afirma o transcendente pode ser 

reduzida à condição de exterioridade, bem como seus rituais públicos 

e coletivos. Uma análise mais verticalizada poderia responder a esta 

questão tomando por base um paralelo entre as duas experiências 

religiosas, o catolicismo popular no Brasil, dado que estas condições 

não foram essencialmente mudadas no período pós-colônia e a do 

culto aos orixás, na sua configuração do candomblé. Este exercício 

exige um aprofundamento que não está proposto a este trabalho.  

É, a partir, do processo de relações internas que as casas 
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dimensionam suas relações com o mundo externo. Deve-se notar que 

a constituição de uma casa de candomblé, bem como a experiência 

cria um novo território onde os códigos culturais passam por um 

amplo processo de reacomodação. Nestas ocorrem reunião de orixás 

em um único lugar de culto e o agrupamento de povos, origens 

étnicas, distintos. O exemplo mais relevante é a aproximação dos 

deuses dos iorubás com outros grupos étnicos como os fon, povo 

jeje. Em uma mesma casa tem-se o culto de Iemanjá e Oxumarê, 

também chamado Dan. 

Esta dinâmica implica em nova linguagem, nova forma de se 

vestir, novos valores, o que cria uma nova tradição. Processa-se um 

redimensionamento de sua identidade. Passa-se a ser filho de. Neste 

sentido, as relações hierárquicas situam e referenciam os que se 

iniciam. A codificação interna expressa os campos de relações com o 

mundo exterior. Para Barros (2005, p.55): 

O terreiro é, portanto, uma associação liturgicamente organizada, 

em cujo espaço dá-se a transmissão e aquisição dos 

conhecimentos de uma determinada tradição religiosa. Trata-se 

de um conceito que inclui, além da vivência social em uma 

determinada cultura, um espaço distinto o contexto onde está 

inserido. Neste local são forjadas identidades religiosas 

diferenciadas, com características próprias.  

Em que condições se redefinem a minha identidade e, 

portanto, como me relaciono socialmente. Deve-se registrar que a 

organização do candomblé esta centrada na constituição de uma 

família, a de santo. Há pais, mães, irmãos e irmãs, avôs e avós.  

Neste processo ocorre o acolhimento da população, 

predominantemente excluída e discriminada por diferentes motivos. 

 Reginaldo Prandi (2005, p. 161) faz uma análise sobre a 

relação entre religião e família na África como referencial que irá se 
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reconfigurar no Brasil, “A religião do dia-a-dia, de todo modo, é a 

religião familiar. Não se separa religião e família na vida cotidiana”.  

Sob este ponto de vista a reconstituição produzida no Brasil 

com base na matriz iorubana restabelece esta vinculação direta 

resultando no fato de que “O candomblé, criação brasileira, 

estruturou-se como essa família ioruba” (161), substituindo as 

relações consangüíneas pela descendência dos Orixás, reinventando a 

tradição.  

Esta dimensão implica a consistência do poder interno do pai 

ou mãe de santo (babalorixá ou ialorixá).  Estes referenciam a 

identidade do grupo, lideram o processo de reinserção desta 

população, e tem poderes mágicos e conhecimento para produzir a 

vinculação de pessoas ao terreiro pelo processo de iniciação, a feitura 

do iyawo. É também o poder capaz de mediar conflitos, estabelecer 

normas e definir padrões de comportamento para sua família. Por um 

longo período estas bases eram muito mais amplas, com a 

configuração da sociedade da informação, vários aspectos desta 

tradição sofreram transformações. Mas, mesmo sob as novas 

condições o babalorixá ou ialorixá mantêm a liderança espiritual e de 

normatização dentro da casa. 

É ainda Prandi (2005, p.13) que analisa um aspecto das 

relações entre a casa e seu pai ou mãe de santo com o mundo que o 

cerca: 

Filhos-de-santo e clientes são fontes de prestígio para a mãe-de-

santo. Acredita-se que quanto mais filhos e clientes, maior é o 

poder religioso da mãe-de-santo, mais denso e eficaz o seu 

conhecimento dos mistérios que envolvem a realização dos ritos. 

Esta mediação entre as dimensões da casa e o poder mágico 

do pai ou mãe de santo expressa um jogo de poder cheio de conflitos 
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e tensões. Em primeiro lugar pela necessária ambientação que os 

iyawos têm que passar, neste processo deverá lidar com uma 

autoridade contínua e permanente na sua vida. Outro importante 

aspecto é entre as casas, que mantêm relações, muitas vezes de 

disputa de cabeças, onde se torna possível a saída de um filho de 

santo de uma casa e posterior ingresso em outra, e em outras vezes 

de colaboração, com participação de membros de casas em 

atividades umas das outras. 

Reginaldo Prandi, em seu trabalho Segredos Guardados, 

Orixás na alma brasileira, aponta um importante aspecto sobre o 

candomblé em um capítulo denominado Cultura Religiosa, memória e 

identidade: “Fora do campo religioso, nenhuma das instituições 

culturais africanas logrou, entretanto, sobreviver com suas estruturas 

próprias”. (Prandi, 2005, p. 156) 

Esta afirmação abre uma discussão sobre a dinâmica das 

relações sociais e as condições de sobrevivência de códigos culturais 

específicos. O apagamento étnico das construções culturais afro-

brasileiras é expresso na construção de uma África genérica, onde as 

origens são perdidas e o processo de diluição torna-se inevitável, e 

será, ainda, submetido ao processo de embranquecimento. Cabe, 

portanto perguntar a dinâmica que permitiu a construção do 

candomblé como uma criação brasileira e que no ambiente do 

escravismo foi capaz de preservar tradições, identidade e origem 

étnica, permitindo que no século XXI possa-se remeter às nações e 

povos que lhe deram origem. 

A resposta de Prandi neste texto remete a preservação e 

reconstrução da família ioruba. Ao propor a relação da religião com o 

cotidiano, estabelecendo parâmetros para a construção de referências 

identitárias e sem a rigidez dos códigos de conduta criam-se 

condições de permanência. É esta composição entre a matriz africana 
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como religião familiar, que recoloca em território brasileiro as 

relações de vínculo, a uma população tão excluída e de definição de 

um espaço físico e simbólico de realização individual. Estar no grupo, 

mas com uma referência específica, dada pelo orixá e seu enredo, 

outros orixás que acompanham o principal na cabeça do filho de 

santo. 

Neste sentido estabelece-se um mecanismo de afirmação de 

trajetórias claras para inserção dos adeptos ao universo religioso e ao 

mesmo tempo de preservação das origens étnicas do candomblé. O 

princípio da senioridade, que rege as relações na casa de candomblé, 

determinando posição, atitudes e valores entre os adeptos, que se 

vinculam à oralidade, constituindo guardiões de saberes, de códigos e 

de referências, que permitem uma organização sistêmica, passo 

fundamental para a sobrevivência. Ao tratar o princípio de 

senioridade Prandi (2005, p. 162) indica: 

Supõe-se que os mais jovens devam aprender com os mais velhos 

e assimilar o conhecimento religioso pela palavra não escrita. A 

hierarquia agora é regulada não pela idade, mas pelo tempo de 

iniciação, já que a inclusão na família (religiosa) faz-se por livre 

adesão e não por nascimento. 

Estes elementos vão marcar uma estrutura, se por um lado 

rígida, do ponto de vista das relações absolutamente dinâmicas que 

se conhece na sociedade contemporânea, onde se deve estar 

subordinado a indivíduos sem qualquer elemento de poder visível e 

socialmente reconhecido, por outro lado coloca uma relação de 

solidariedade e de compromisso com um coletivo que em outros 

espaços sociais não são mais possíveis. Esta dimensão torna-se ainda 

mais importante na medida em que considero uma população 

predominantemente excluída cultural ou socialmente. 
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A este respeito Lima (2006, p. 85) afirma ao falar da relação 

dos iniciados com o candomblé: 

o crente poderá, satisfazendo suas emoções e suas outras 

necessidades existenciais, situar-se plenamente num grupo 

socialmente reconhecido e aceito, que lhe garantirá status e 

segurança – que esta parece ser uma das funções principais dos 

grupos de candomblé – dar a seus participantes um sentido para a 

vida e um sentimento de segurança e proteção contra “os 

sofrimentos do mundo incerto.. 

Não se pode perder de vista que toda a estrutura das casas, 

ainda que familiar, se organiza em torno da autoridade do pai ou mãe 

de santo. Nos dizeres de Lima (2006, p. 80): 

O líder do terreiro exerce toda a autoridade sobre os membros do 

grupo – em qualquer nível de hierarquia – dos quais recebe 

obediência e respeito absolutos. O chefe do grupo está 

naturalmente investido de uma série de poderes que se 

evidenciam na sua autoridade normativa, muitas vezes 

acrescentada pelas manifestações de uma personalidade forte e 

de uma aguda inteligência. 

É importante deixar claro que os estudos que compõem o 

livro Culto aos Orixás, voduns e ancestrais nas religiões afro-

brasileiras estão centrados em Salvador e têm como parâmetro os 

instrumentos de exercício da autoridade religiosa com os códigos de 

décadas anteriores. Por outro lado é também importante registrar a 

absoluta hegemonia de mulheres nas casas estudadas por tais 

autores, os três Ilês Axés de referência de ketu, Casa Branca, 

Gantois, Opô Afonjá, acompanhadas pela última casa, o Alaketo. 

Estes também se encontram em áreas territoriais mais extensas, 

permitindo que famílias morem nas áreas dos axés. 
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Em muitos sentidos o candomblé chegado a Goiás parecerá 

diferente das casas matrizes de Salvador. O primeiro deles já foi 

verificado. Os dois principais nomes são Babalorixás, ao contrário do 

dos de Salvador, onde pode se verificar um matriarcado consistente 

no comando das casas de axé. O segundo elemento diferenciador 

refere-se à sua própria inserção em comunidades, as dimensões de 

tempo de existência e, portanto, de extensão da autoridade do pai de 

santo, são muito mais limitadas. Isto vem sofrendo importantes 

mudanças na atualização da tradição, todas no sentido de atenuar o 

poder e a extensão da autoridade religiosa. Um importante elemento 

deste processo é dado pela possibilidade de trocar de pai de santo, a 

partir de divergências, nos mais diferentes sentidos, que o iyawo tiver 

com seu pai anterior. Neste sentido não foi considerado, ainda, a 

forte base em que se coloca a sociedade patriarcal em Goiás e seu 

peso na definição de estruturas de poder mais masculinas. 

 Estas diferenças não implicam na quebra do princípio da 

senioridade, que é fundante da organização do candomblé. Ainda 

segundo Lima (2006, p. 102): 

Parece certo que o princípio de senioridade, com as expectativas 

de comportamento que inspira e o controle que estabelece nos 

estratos do grupo, é um elemento importante no equilíbrio e na 

hegemonia da organização dos candomblés.  

 

 

Performances e jogos identitários 

 

Outro importante elemento de análise que a trajetória 

histórica de candomblé em Goiânia tem apresentado é sobre sua 
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composição racial e social. Pode-se identificar que o período 

representado pelas décadas de 60 a 80 tem entre os adeptos-

iniciados uma população de baixa renda, e periferizada, marcando um 

território urbano de exclusão, seja religiosa, seja social. Nesta 

identidade parece ter muita da explicação para esta aproximação. È, 

portanto, uma parcela que pela experiência tem vivido a exclusão 

social e cultural nos ambientes da sociedade. Não há interpostos para 

sua vinculação. Ao mesmo temo o candomblé oferece uma nova rede 

de relações, representada pela família de santo.  

Esta população é marcada pelo pouco acesso a bens 

culturais clássicos e, em geral, por poucos anos de escolarização. 

Entre estes segmentos destaca-se uma população de homossexuais 

masculinos, que hoje, hegemonizam o comando das casas de 

candomblé. É também, entre este grupo se encontra o maior número 

de negros, expressando o nível de exclusão deste segmento étnico-

racial. É importante registrar que o recorte étnico-racial tem pouco 

significado para a maioria das casas ao longo destas décadas, só 

ganhando relevância muito recentemente para algumas delas, não 

em sua composição, mas em seu componente histórico e nas relações 

políticas. A consciência de herança africana está presente, mas 

restringe-se aos aspectos religiosos. 

Por outro lado observa-se uma presença significativa de 

mulheres. Estas constituem a base da maioria das casas. Mais uma 

vez é importante registrar uma forte maioria, entre os mais velhos 

das casas, portanto com maior tempo de iniciação de uma população 

de baixa renda, portanto de setores com forte marca da exclusão 

social.  

Por último pode-se verificar em período mais recente, 

marcadamente na nesta primeira década do século XXI, a chegada de 

setores médios da população, com forte base entre setores 
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intelectuais e uma recomposição destes com uma cultura 

predominantemente erudita com mecanismos da escrita superando o 

da oralidade. Em recentes obrigações em casas de candomblé no 

estado de Goiás, acompanhadas na realização desta pesquisa, foram 

iniciados cinco novos adeptos, sendo três mulheres e dois homens. 

Desses três tinham formação superior, sendo dois deles professores 

universitários, um cursava a educação superior e um tinha ensino 

fundamental. 

Este é um importante movimento. O “povo de santo” vive 

um processo muito marcado de diversificação da base populacional 

de seus adeptos. Um primeiro aspecto a ser observado é o da 

orientação sexual. Como já foi indicado há uma significativa presença 

de homossexuais masculinos nas casas de candomblé. Uma primeira 

observação é a de que a religião não estabelece códigos de conduta 

universais, nem mantém em sua mitologia uma visão normativa 

sobre a cultura sexual. Assim homens podem ser filhos de orixá 

femininos e mulheres de orixás masculinos. Aqui se pode referenciar 

a capacidade inclusiva do candomblé. As construções das relações de 

gênero são fortemente marcadas por referências diversificadas 

quanto à sexualidade, ao corpo e à orientação sexual.  

Em diferentes sentidos o corpo é em si objeto do sagrado. 

Em primeiro lugar por receber o orixá na iniciação e no momento do 

transe Por outro lado o exercício da ritualística é também dado pelo 

corpo que dança e canta. Entretanto o sentido mais profundo da 

relação do corpo é que ele celebra a prazer, sentido fundamental da 

natureza e da vida. Assim a própria mitologia dos orixás é marcada 

por diferentes mitos onde o sentido de celebrar a vida, de realizar o 

sentido desta como capacidade de sentir prazer, da conquista, da 

caça, da vitória ou da sexualidade é uma referência central dos 

códigos simbólicos expressos nos orixás. 
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Um processo complexo marca as atividades de uma casa de 

candomblé. Nestas, momentos em que a casa entra em “função” os 

princípios organizadores da comunidade de iniciados e dos cargos da 

casa, compondo a família de santo ganharão toda a sua extensão e 

dinamicidade. A rede de relações e etiqueta, modos de 

comportamentos, se expressa a partir da senioridade, como será 

posteriormente analisado. Desde já é importante marcar que a 

hierarquia tem um sentido unificador de posturas e comportamentos 

e passam a compor obrigatoriamente o campo de ação de todos os 

iniciados.  

Todas estas atividades encerram-se em uma festa pública a 

roda de candomblé, pautada pelo xirê. Vários são os sentidos e 

significados da festa. Eufrazia Cristina Menezes Santos (2005) em sua 

tese de doutorado na Universidade de São Paulo em que analisa a 

festa de candomblé aponta: 

A festa de candomblé é uma festa ritual, o conteúdo das suas 

ações é comunicado através de representação dramática dos 

mitos, da música, do canto, da linguagem gestual, dos símbolos 

materiais e das suas imagens. (p. 168) 

Esta dimensão dramática é também a linguagem das 

relações internas de poder dentro do barracão. O arrebate, saída da 

roda de candomblé, composta pelos membros da casa que dançarão 

em homenagem aos orixás será organizada por dois vetores o 

primeiro e mais importante o do tempo de iniciação dos participantes, 

o outro a estrutura de cargos da casa. Assim, estará à frente com 

roupas que demonstram seu poder e sua posição o babalorixá ou 

ialorixá. Cores, bordados, tamanho do ojá 21, número e tamanho dos 

                                                            

21 Assim definido por Barros (2005, p.239): “Faixa longa usada principalmente 
como turbante. Pode envolver também o busto, terminando num laço, ou ainda 
amarrada, com este mesmo formato ao redor dos atabaques. Quando encontrada 
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fios de conta22 (colares cerimoniais) e um pano grande usado sobre o 

ombro e o adjá 23 na mão são as marcas visíveis de sua posição.  

  

 

As fotografias acima expressam o processo de 

reconfiguração simbólica e produção de tradições na estruturação do 

candomblé e sua afirmação como estética do sagrado. A primeira 

fotografia, produzida no século XIX, pelo fotógrafo Revert Henrique 

Klumb, mostra uma negra posando em estúdio como indicado no livro 

que publica a fotografia. Na segunda está Mãe Creuza ti Iansã em dia 

de festa, xirê, no Ilê Axé Omi Gbotô Jegedé. Na comparação pode-se 

identificar como a roupa ritual rememora a vida no momento da 

estruturação do candomblé, como sinal de beleza e reverência.  

                                                                                                                                                                              

envolvendo o tronco de árvores sagradas possui a mesma denominação, podendo 
variar, em todos os casos, em sua cor, dependendo das cerimônias públicas.” 

22 Também segundo Barros (2005, p. 237): “Nome dado, no candomblé, aos 
colares rituais, nas cores dos orixás. Quando o colar tem 16 fios é dito dilogum, 
sendo arrematado com um ‘firma’ (conta cilíndrica) do orixá.” 

23 Sino ritual, predominantemente com três bocas e que é usado pelo babalorixá ou 
por pessoa por ele designado 
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O pano na cabeça, ojá, o pano da costa, que está no ombro 

da negra e está enrolado em Mãe Creuza mostram esta continuidade. 

O detalhe da baiana, saia rodada não é visível na segunda fotografia 

e bem destacado na primeira, mas também é elemento de 

continuidade. Outro elemento de força são os colares. Expressão de 

luxo e cuidado, para a primeira imagem, feita em estúdio, passa a 

representar e ser figuração de poder no candomblé, o que se 

expressa na segunda imagem. 

 

 

Na fotografia acima é possível identificar a presença 

predominante de iyawos. A roda tem grande força dramática, 

representada por sua orquestração cênica e por seu impacto visual e 

está estruturada por ordem de idade. Predomina a cor branca nas 

roupas que é cor permitida aos iniciados. Os iyawos mais novos só 

irão ao barracão24 vestidos de branco e usando suas contas, uma de 

                                                            

24 Salão da casa de candomblé onde ocorre a roda em homenagem aos orixás, local 
das festas 
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cada um dos dezesseis orixás, o dilogum25 e o mocam26. Somente as 

ekedis e egbomis que estejam na roda usarão colares maiores e os 

disporão de acordo com sua vontade e poderão usar roupas mais 

coloridas e com mais detalhes, que expressam sua posição 

hierárquica. 

  

Se há na indumentária os signos das posições isto se repete 

no comportamento a ser seguido por todos na cerimônia. Os iyawos 

deverão demonstrar sua posição de respeito ao babalorixá dando 

adupé27. Na primeira fotografia dois iyawos dão adupé à porta, 

demonstrando o respeito pela casa de candomblé e sua subordinação 

ao espaço sagrado de culto aos orixás. Na fotografia seguinte está o 

Babalorixá Ênio ti Oxum, suas roupas, contas e o adjá na mão são 

insígnias de sua posição hierárquica na casa.  

Após a saudação a casa, no momento do arrebate, inicia-se 

a roda de cada um dos orixás, começando por Ogum. O babalorixá 

começa a cantar e será acompanhado pelos atabaques: 

“Ògún wá Jô 

                                                            

25 Colar com dezesseis voltas na cor de seu orixá de quem é filho, ver nota 17. 

26 Tipo de corrente trançada em palha da costa que mostra sua condição de iniciado 
com menos de sete anos. 

27Gesto em que se bate a cabeça no chão, diferenciando se ele é filho de um orixá 
masculino, oboró ou feminino, iyabá. 
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 E màrìwò 

 Àkòró wá Jô 

 E màrìwò 

 Ògún pa lépa’na(n) 

 Ògún wá Jô 

 E màriwò 

 E máa tu eiye”28 

Esta cantiga é traduzida por Ògún vem dançar, com o 

màrìwò29, segue-se o título de Ogum, com o màrìwò, Ògún limpa os 

caminhos, Ele vem dançar, com o màrìwò, Fazendo o sacrifício com o 

pássaro. Ao ouvir a cantiga abiãs e iyawos irão, mais uma vez dar 

adupé para o babalorixá, ato que se repetirá novamente quando 

cantarem para o orixá desse e para o seu. Este descrição demonstra 

a complexa rede de relações e informações litúrgicas que deverá ser 

aprendida no desenrolar da vida religiosa. Ao mesmo tempo expressa 

o caráter cênico que as relações hierárquicas devem ganhar para que 

todos os visitantes saibam, dentre outros aspectos, do poder mágico 

que detém o pai de santo. 

A continuidade da festa marcará a chegada dos orixás, 

momento de transe dos iniciados. Aqui mais uma vez as posições de 

cada um ditarão o ritmo da cena. Se algum egbomi for virar30 os 

iyawos só virarão após ele e o farão por ordem de idade de iniciação. 

                                                            

28 A cantiga segue a escrita em ioruba, segunda a citação de Beniste (2004:97) 

29 Folha do dendezeiro desfiada e cortada. Esta é entendida como um importante 
elemento mágico, sendo usada nas portas para afastar má influências e pedir a 
proteção de Ogum, senhor dos caminhos. 

30 Expressão usada para definir o transe com o orixá. 
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Em casa extremo, quando o babalorixá virar com seu orixá todos os 

iyawos também entrarão em transe, sendo freqüente que egbomis 

também o façam. Este é o momento máximo, sendo esperado de 

todos uma atitude de grande respeito e ampla participação nos 

minutos que antecedem o transe ritual. É momento que os atabaques 

tocarão mais alto, as palmas serão intensificadas e as cantigas ficam 

mais aceleradas e mais intensas.  

  

As fotografias acima marcam o momento da chegada do 

orixá. Na primeira está um egbomi, Paulo ti Omulu do Ilê Axé 

Gingdale, visível pelo número de contas que usa. Ele receberá os 

cuidados antes de todos os iyawos. Na segunda fotografia está um 

iyawo de três anos, Junior ti Oxumarê, do Ilê Axé Omi Gbotô Jegedé. 

Neste momento as roupas são imediatamente mudadas, 

demonstrando não mais o iniciado, mas a presença do orixá. Na 

segunda fotografia o orixá acabou de receber o laço no peito, 

demonstração da presença de Oxumarê.31 

Este conjunto de signos deverá ser seguido integralmente 

por todos os participantes, pois são eles que expressam o quanto o 

babalorixá conhece dos fundamentos religiosos. Na medida em que o 

                                                            

31 Só os orixás usam laço no peito ou banda, pano amarrado no ombro. O laço para 
os orixás masculinos é amarrado para trás e só eles usam a banda e para os orixás 
femininos usa-se o pano da costa e o laço amarrado para frente.  
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candomblé não está referenciado na contemplação ou na oração seus 

instrumentos de louvação do sagrado e sim nos atos e atitudes a sua 

demonstração pública é definidora para a percepção do poder mágico 

que a casa guarda. É também entendido que se este é o caminho 

para a devoção aos orixás, se não for corretamente seguido isto 

poderá trazer prejuízos aos participantes. Neste caso fica claro que o 

sentido de comunidade é reafirmado a todo o momento. 

 O desenvolvimento das funções32 de uma casa é um 

importante mecanismo de afirmação das atitudes que devem 

acompanhar o iniciado em sua trajetória na religião. Ao mesmo 

tempo são nestes momentos que a aprendizagem de um amplo 

repertório da cultura religiosa ganha maior intensidade e 

dinamicidade, consolidando o ambiente para que no re-desenho que 

a experiência com o sagrado, implicando em novas sensibilidades, em 

novas normas de sociabilidade, impostas pela religião iniciática e com 

forte raiz étnica, se estabeleçam os jogos identitários. Esses estarão 

marcados por amplas negociações, por um processo de 

ressignificação, que terá nesta imersão e no aprendido suas bases. A 

presença nas atividades é fundamental, pois a base de transmissão 

dos conhecimentos está na tradição oral. 

Para tornar claro o que é chamado de função dentro das 

casas de candomblé é preciso lembrar que se está falando de religião 

iniciática e marcada pela forte presença de elementos da natureza em 

seu culto. Assim, todos os adeptos passam por um processo de 

iniciação, que dura em torno de quinze dias, período em que o abiã 

                                                            

32 A expressão, a casa está em função, é usada para indicar que o terreiro ou casa 
de candomblé está em atividades religiosas, em especial as iniciações e obrigações 
dos iyawos e as festas em homenagem a orixás. Neste período um grande número 
de tarefas deverá ser realizado, desde a coleta de ervas, a limpeza dos animais que 
serão sacrificados, a cozinha dos alimentos para os orixás e ebós até a própria 
limpeza da casa.   
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transforma-se em iyawo após passar por: jogo de búzios, ebós, 

cachoeira, labé, perfurés e, finalmente, a saída33. Esta obrigação será 

repetida com outra duração após três anos e com sete, quando este 

iyawo passará a ser egbomi. 

Em todos estes momentos é uma grande quantidade de 

tarefas a serem desenvolvidas. Desde o ato de cozinhar, em todos os 

ritos haverá comidas específicas e obrigatórias, até o trabalho com as 

ervas, que também é indispensável, passando pelo cuidado com os 

bichos, que deverão ser preparados até o ato de lavar e passar as 

roupas. Nestes períodos é necessário um número maior de pessoas 

na casa de candomblé, em especial nos dias dos ritos específicos. 

Nestas atividades ocorre a aprendizagem, sendo, portanto, 

presencial e baseada na oralidade. Os mais novos aprendem com os 

mais velhos. O papel de cada um também será definido pela 

senioridade, onde cada um pode participar e que função poderá 

desenvolver. O processo de realização das tarefas é também o de 

aprendizagem e, ao mesmo tempo, de afirmação de novas 

identidades. As diferenças culturais e financeiras não são mais 

determinantes sobre os papeis que serão exercidos pelos presentes. 

Em primeiro lugar aprende-se a hierarquia, definida pelo tempo de 

iniciação e pelos cargos da casa.  

Assim, um iyawo com menos de três meses de feitura terá 

um conjunto de regras a cumprir, que serão diferentes dos que têm 

até um ano de iniciação. Entre os iyawos ainda diferencia-se os que 

têm até três anos e os mais velhos. Por fim os egbomis, que são 

                                                            

33 Estes são nomes dos rituais que compõem a obrigação de um iyawo, que dura 
quatorze dias. Destes o mais importante, mas que não pode acontecer sem os 
outros é o labé, cerimônia em que o iniciado terá sua cabeça raspada, receberá os 
oberés e será recolhido no rundemi, quarto sagrado, onde ficará, sem poder sair, 
os próximos sete dias. 
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aqueles que têm mais de sete anos de iniciação e já realizaram a sua 

obrigação, denominada, Oduigê e se encontram em outro patamar 

dentro da hierarquia, bem como os cargos, ekedis, ogãs e outros, 

com destaque para a iakekerê, a mãe pequena da casa, substituta 

imediata do babalorixá. 

No desenvolvimento das atividades regras, valores, 

comentários sobre a dinâmica da casa e das relações hierárquicas são 

objetos contínuos de rodas que se estabelecem, seja pela 

característica da atividade a ser desenvolvida, seja nos períodos de 

descanso. Os assuntos vão depender da composição das rodas. Caso 

haja a presença de um dos membros da hierarquia da casa, os 

iyawos buscarão informações sobre fundamentos religiosos. 

Entretanto se apenas estes estão presentes estabelece-se uma trama 

muito mais complexas onde as contradições da família de santo serão 

explicitadas. 

Ao se falar da posição do iyawo na casa de candomblé deve-

se lembrar que suas relações são definidas pela hierarquia, mas 

também pela sua relação com o orixá. Neste sentido sua vinculação 

com o candomblé tem o pressuposto de ele ser filho de um orixá. A 

primeira conseqüência deste aspecto é seu corpo é a própria moradia 

do seu deus. Há uma dimensão muito importante para a composição 

de elementos que estabelecem novas bases em torno das quais o 

jogo das identidades irá se desenvolver. Pelos fundamentos 

religiosos, o iniciado carrega, em sua cabeça o orixá. Assim, ele 

torna-se parte do divino, o que implica em cuidados, denominados de 

preceitos e interditos, especialmente os alimentares. Por outro lado 

ele passa a ser marcado pelo arquétipo do próprio orixá, assumindo 

características definidas aos filhos daquele orixá específico. 

Este é um aspecto central dos processos identitários e de 

reconhecimento de pertença a esta comunidade que envolve os 



105 

 

iyawos dentro de suas casas de candomblé e na própria articulação 

da relação com a transcendência definida pelo candomblé. José 

Beniste, em seu livro, Jogo de Búzios, um encontro com o 

desconhecido, descreve as características que cada Orixá tem sobre 

as pessoas, seus filhos e suas tendências e temperamento. Ao tratar 

os filhos de Iemanjá, talvez o mais conhecido dos Orixás no Brasil ele 

assim aponta: 

Perfil das pessoas: imprevisíveis como as ondas – ciumentas -

esposa e mãe zelosa até de filhos estranhos - perdoam, mas não 

esquecem – voluntariosas – rigorosas – vaidosas – põem à prova 

as amizades – são desconfiadas – se perdoam, não esquecem – 

apreciam a solidão – fazem as coisas (fofocas) e tiram o corpo 

fora. 

Tendências–Temperamento: Aparentemente calmas – prestativas 

– sérias à vezes, se enfurecem de forma imprevisível – dão para 

negócios – irritam-se facilmente – robustas – seios desenvolvidos 

– exigentes no respeito à posição assumida – se forem magras, 

fogem do conceito e se tornam perigosas”. (166-167). 

Fica claro que o livro é dirigido, especialmente, aos adeptos, 

aos iniciados, por sua linguagem e pelo objeto de exposição, o jogo 

de búzios. Na apresentação do livro o autor fala de suas relações com 

o Axé Opô Afonjá e sua convivência com a tradição de uma das casas 

matrizes da nação de Ketu no país. Estas referências marcam a 

permanência dos arquétipos dos filhos dos Orixás, que pode ser 

observado em todas as tradições e nações. 

Outro exemplo desta estruturação de arquétipos propostos 

como referências para estruturação de identidades positivas para os 

filhos de santos, fundamentada na mitologia dos orixás e na tradição 

de sua percepção pelas casas de candomblé é dado por Claude Lépine 

(2006) em um texto denominado Análise Formal do Panteão Nagô: 
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À natureza selvagem e à floresta correspondem as várias 

qualidades de Oxóssi e de Ossâim, o aspecto masculino de 

Logunedé e Oxaguiã, que têm em comum diversos traços: 

a) distinguem-se pela beleza, a elegância, o encanto da 

juventude; são altos, esbeltos, majestosos, mas não muito 

vigorosos, se comparados com os tipos de Ogum e Xangô; 

b) pelo caráter romântico dos seus amores e por sua relação com 

a fertilidade; 

c) pela inteligência, a intuição, o caráter emotivo e instável; 

d) são valentes e podem inclusive ser perigosos, mas não são 

agressivos. São, pelo contrário, amáveis, sociáveis e 

requintados.” (26-27). 

Estas diferentes dimensões estarão acompanhadas de 

qualidades de santo, dos orixás, de um segundo orixá que 

acompanha o iniciado, permitindo, assim, a composição de vários 

elementos que serão referências para o comportamento e as 

características do iyawo dentro da casa de candomblé. É claro, que 

este encontro com o atemporal, com o transcendente, passa a ser 

incorporado com uma explicação de si mesmo não apenas dentro da 

casa. É este sentido de definição de processos identitários positivos 

que se desenvolvem nas relações religiosas aqui analisadas. 

 

 

Tensões na tradição 

 

A dinâmica de expansão das casas de candomblé em Goiânia 

no período da década de noventa não foi acompanhada pelo mesmo 

ritmo na década seguinte. Em muitos aspectos o período representou 

um processo complexo onde o impacto de novas tendências 
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religiosas, associadas a antigos problemas definiram um momento 

conflituoso para o candomblé. Por um lado, na segunda metade dos 

anos dois mil inicia-se um período mais efetivo de reconhecimento 

oficial, do poder público. Por outro os impactos da confrontação 

definida pelos neopentecostais fazem-se sentir. 

É necessário rever relações diante da guerra santa 

promovida pelos neopentecostalistas, já indicada anteriormente neste 

trabalho. Em alguns sentidos estabelecem-se dúvidas. Se esta 

população que aderiu ao candomblé pode reconstituir sua identidade, 

em um processo dinâmico, o que teria levada ao fortalecimento da 

nova religião que se apresentou ao combate. Em que momento as 

religiões de matriz africana, em especial o candomblé e a umbanda 

perderam sua força de polarizar as relações com o sagrado e de 

estabelecer parâmetros de positivar processos de identidade. 

Para avançar, parcialmente, nesta discussão, que não se 

pretende esgotar é importante considerar, em primeiro lugar a 

fisionomia da “guerra santa” proposta pelos neopentecostais. Antonio 

Risério (2007), em um dos capítulos de seu livro A Utopia Brasileira e 

os Movimentos Sociais, desenvolve uma análise preliminar deste 

processo. Em um texto bastante instigante sob o título de Sob o 

Signo do Exorcismo, ele referencia a postura inicial dos 

neopentecostais em relação aos limites de atuação da igreja católica, 

sob a égide da teologia da libertação: 

E o neopentecostalismo não perdeu tempo. Passou a oferecer, em 

doses transbordantes, o que a Igreja deixara de servir: conforto e 

esperança espirituais diante da dor e das adversidades. Exaltação 

da fé. Vivência religiosa. No caso, traduzida em milagres, 

presença do Espírito Santo, terapia de grupo, veemência mística. 

E tudo vinculado a soluções para problemas práticos e dramas 
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banais do dia-a-dia da população, de traições conjugais a dívidas 

financeiras, passando pelo alcoolismo. (189)  

Estas características da experiência religiosa vêm 

acompanhadas de outra marca da pregação feita por tais igrejas é 

uma releitura da religiosidade popular, usando de elementos rituais 

diversos e negativando símbolos e sentidos, em especial das religiões 

de matriz africana.  Citando a autora que dá referência para esta 

análise, Maria Lúcia Montes: 

Assim o que a nova liturgia evangélica realiza é um ecumenismo 

popular negativo, ou às avessas, incorporando todas as figuras do 

sagrado das religiosidades populares sob a mesma designação 

comum das múltiplas identidades do Tinhoso. O que os ritos 

neopentecostais supõem, e põem em ação, é um profundo 

conhecimento dessas outras cosmologias que sustentam tais 

religiosidades, assim como as técnicas de produção e manipulação 

do transe das religiões de possessão. (199). 

E, novamente Risério (2005): “A campanha 

neopentacostalista contra a umbanda e o candomblé não é 

simplesmente hostil. É agressiva”. 

Em todo o processo se destaca uma nova etapa ou fase de 

confrontação e de combate contra as religiões de matriz africana. É 

bem verdade que esta sem o aparato do Estado, diretamente 

envolvido, e centrada nos meios de comunicação, em particular redes 

de televisão e rádios. Por outro lado este combate é vivido em outro 

tempo. Diferencia este tempo dois aspectos em particular, o primeiro 

a grande expansão vivida pela umbanda e o segundo o 

reconhecimento do próprio Estado e da intelectualidade nacional da 

representatividade do candomblé, atribuindo-lhe reconhecimento 

social. Tais condições, entretanto, não impedem a perda de iniciados 

e nem o fortalecimento ou reforço de uma associação entre o 
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candomblé e o demoníaco entre setores populares, o que também 

não é novo. 

A análise aqui desenvolvida está diretamente relacionada ao 

candomblé e não ao conjunto das religiões afro-brasileiras. É 

bastante visível que este combate está associado a um amplo jogo de 

poder que se define pelo número de adeptos e pelo próprio sentido 

de exercício da fé, combater o mal, o Demônio. Este enfrentamento 

não é proposto para o candomblé. Em termos de visão religiosa é 

comum ouvir-se nas casas que não se escolhe os orixás, você é 

escolhido por ele. Portanto não há sentido em uma pregação 

religiosa, de enfrentamento com outras religiões. A vontade dos 

orixás será revelada ao seu filho e é isto que o levará ao pai de santo 

e à comunidade de terreiro, como tem sido usada a denominação 

oficial, do próprio estado. 

Por outro lado há uma forte pressão da capacidade de se 

inserir nos ritos de iniciação para grande parte da população. Alguns 

motivos têm determinado esta possibilidade. As relações familiares 

do candomblé que antes eram suficientes para estabelecer 

reconhecimento e amparo social, agora mostram limites diante de 

completa afirmação da sociedade de consumo. Outro importante 

elemento é representado pelo custo de tempo e financeiro para o rito 

de iniciação. O custo tornou-se muito elevado em uma sociedade 

pautada pela eficiência, produtividade, competitividade e pela 

aceleração do tempo, que em sua contagem não é mais organizado 

em dias, mas em minutos. 

Segundo Prandi (2005, p. 49) ao analisar as relações do 

candomblé com o tempo: “O tempo da iniciação passa a ser regulado 

pelo mercado de trabalho. O tempo africano do terreiro é vencido 

pelo tempo da sociedade capitalista”. 
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Decorrem daqui os custos financeiros para uma obrigação34 

ficou muito caro. Na relação entre espaço urbano e espaço mato 

necessária para o desenvolvimento do culto aos orixás, mesmo no 

processo de periferização tanto as casas de candomblé, quanto seus 

iniciados perderam o acesso à possibilidade de plantio e criação de 

animais. Isto tem um profundo impacto para as casas. Não é possível 

a iniciação sem animais, como cabrito, pombos, galinhas e galinhas 

d’angola, sem plantas e folhas e sem comidas, grãos diversos para 

preparação de diferentes pratos a serem servidos. Deve-se considerar 

ainda que a espetacularização das cerimônias públicas também 

contribua para o encarecimento das práticas religiosas. 

Ao falar do tempo é preciso referenciá-lo em dois sentidos, o 

da relação com a sociedade, marcado pela modernidade e o da casa 

de candomblé, marcado pelo sagrado. Numa primeira leitura, a mais 

direta deve-se entender que a feitura ou obrigação dura no 

candomblé de ketu, em média, quatorze dias. Por todo este período o 

iyawo ficará recolhido, expressão usada para definir a obrigatoriedade 

de permanência na casa, sendo proibidas saídas por qualquer motivo. 

Assim, o iniciante permanecerá distante de todas as suas atividades e 

de suas relações com o mundo fora da casa de candomblé.  

Este espaço de tempo, associado aos limites impostos pelo 

preceito35 representa uma grande ruptura com o ritmo da 

modernidade. O preceito inclui restrições quanto à comida, quanto 

como se vestir, devendo-se usar apenas roupas brancas, quanto a 

lugares, não se permitindo saídas noturnas ou o uso de álcool. Estes 

impedimentos reforçam os laços com a religião, mas implicam num 

                                                            

34 Conjunto de ritos e cerimônias de iniciação, transformando um abiã em iyawo. 

35 Período que se segue à feitura, onde há limitações de várias ordens, como 
comidas, roupas, locais e horários. 
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complicado jogo de negociações no universo social, desde a relação 

no espaço de trabalho, quanto de possibilidade de convivência nos 

grupos anteriormente freqüentados.  

Um dos aspectos mais significativos neste debate envolve 

uma contradição, em termos, para as religiões, e em particular para o 

candomblé. O processo de expansão, marcando a estruturação de 

uma religião inter-racial, marca também novas pressões e demandas 

de setores sociais e ambientes que passam a aderir ao candomblé, 

mas têm referências e dinâmicas de vida que entram em choque com 

vários elementos desta cultura religiosa. Por outro lado é nos saberes 

tradicionais e na reafricanização que o candomblé afirma sua 

vitalidade e é esta que permitiu sua expansão. Assim, aquilo que 

renova e dá vida pela tradição exige a atualização desta. 

A própria relação fundante do candomblé representada pelos 

princípios da família de santo, enquanto uma nova rede social de 

solidariedade, e a senioridade, base da inserção dos iniciados na 

aprendizagem do sagrado sofrem muita pressão e vivem intensas 

tensões. Em primeiro lugar pelo espaço de realização dos processos 

coletivos que marcam sua ritualística, tanto nas cerimônias, quanto 

na preparação destas. Em segundo lugar pela própria dinâmica de 

novos grupos sociais que se apresentam entre os iniciados, oriundos, 

em especial, da classe média, que passam a apresentar novas 

demandas e a ressignificar a própria relação hierárquica e a buscar 

novas fontes de aprendizagem, como a internet e as publicações 

sobre as religiões afro-brasileiras. 

Outro aspecto importante é a relação do pai de santo com 

seus clientes e colaboradores. A nova base de circulação da 

informação e a reconfiguração do “mercado dos produtos mágicos” 

levam à relativização da inversão simbólica do poder. Nesta, no 

espaço do sagrado, a casa de candomblé, o babalorixá tem poderes 
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plenos, redefinindo, naquele momento as relações sociais de exclusão 

que a maioria desses vive. Diante deste novo quadro a oferta 

ampliada limita as possibilidades de afirmação de este novo poder.  

Estas perspectivas apontam para a contínua e dinâmica 

atualização das tradições. Se em seu nascimento o candomblé 

atualizou dentro de um novo ambiente histórico seus códigos 

religiosos produzindo uma resposta capaz de apoiar a população 

africana e de seus descendentes na afirmação da vida no processo da 

diáspora, parece que novos desafios continuam se apresentando e as 

respostas são dadas no exercício da tensão entre a legitimidade da 

tradição e sua capacidade de oferecer sentidos à vida em seu tempo 

real e histórico. 

Ao perceber o candomblé diante de tais questões e ao 

considerar sua permanente expansão e a inserção de novos iniciados 

parece legítimo considerar que as respostas apresentadas têm sido 

capazes de reinventar as tradições e fazer delas um espaço de 

vivencia do sagrado e de construção de espaços simbólicos de 

preservação da cultura pela sua atualização.  
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Considerações finais 

 

Ao discutir a relação do sagrado na vida humana, a partir de 

uma matriz religiosa africana, procurou-se compreender as diferentes 

dimensões simbólicas desse processo. Em especial, sua capacidade 

de interferir nos processos identitários e no reconhecimento das 

diferenças, percebendo sua dinâmica a partir da configuração do 

estranhamento do outro, da afirmação de valores sobre o outro, 

definindo o preconceito e da explicitação social desse afirmando a 

discriminação. 

O objeto central do trabalho é o reconhecimento da 

trajetória do candomblé de ketu e Goiânia, tendo sua relação com a 

urbanidade com referência de análise. Algumas considerações se 

destacam. A primeira expressa pela importância do ambiente urbano 

na estruturação do candomblé em Salvador. Essa é definida pela 

possibilidade de encontros inter-étnicos, pela circulação da população 

negra no ambiente da escravidão e pela disponibilidade de recursos. 

Nesse ambiente definem-se as possibilidades de reconstrução 

simbólica da matriz africana. A marca da reconfiguração é a da 

miscigenação, estabelecendo enormes diferenças com o culto aos 

orixás desenvolvido na África. 

Outro elemento muito representativo na reconfiguração no 

ambiente urbano é o da periferização das casas de candomblé e a da 

estruturação das comunidades de terreiro. Dois elementos centrais 

devem ser destacados, o primeiro é o do próprio espaço destinado à 

população negra nas cidades. A essa cabe o entorno, a periferia, 

numa sociedade onde o centro é ocupado pelas igrejas cristãs, 

especialmente as de culto católico, pelo Estado e onde moram os 

brancos que articulam esses poderes. Outro aspecto importante é o 
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da necessária proximidade com o espaço mato e o da invisibilidade 

exigida para não atrair, ainda mais, a discriminação e ampliar as 

condições em que viviam, aprofundando a própria referência religiosa 

para lidar com a adversidade em suas vidas. 

A chegada do candomblé em Goiânia data da década de 

sessenta do século XX. Insere-se no próprio movimento de expansão 

simbólica desse, ganhando maior reconhecimento social e espaço de 

representação no ambiente cultural erudito, ou de elite. O elemento 

central da ampliação é a circulação dos códigos simbólicos do 

candomblé na sociedade brasileira, em três grandes expressões ou 

linguagens dá-se esse processo: o da literatura, destacadamente a 

produção de Jorge Amado, o da música tendo como referência a 

divulgação do samba e da produção audiovisual, pelo cinema e 

televisão, em síntese ocorre com a presença em maior freqüência 

desses nas mídias. Esse processo parece indicar uma trajetória muito 

relevante para a leitura da consolidação de mitos e valores da matriz 

africana na sociedade brasileira.  

Tais análises desenvolvem-se tendo por referência a religião 

como marco de representações e elemento simbólico articulador de 

processos culturais de longa duração nas sociedades humanas e com 

profunda repercussão sobre os processos identitários, articulando 

compreensões de mundo, valores como vida e sua verdade e papel 

da condição humana diante da realidade. Todos esses elementos 

permitem ler as marcas da experiência com o sagrado na vida 

humana. Por outro lado a própria experiência religiosa afirma novas 

compreensões de mundo são impactadas pelas realizações humanas, 

na medida em que a sociedade se reconfigura continuamente e por 

múltiplas variáveis. 

Ao discutir as relações com a urbanidade é importante 

compreender as atualizações que essas indicam na dinâmica das 
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casas de candomblé. Os processos resultantes da aceleração da vida 

urbana levam a alterações nas relações com o tempo do sagrado, que 

tem outra referência em sua dinâmica. Assim, tem-se reorganização 

os temos necessários para as atividades de iniciação e de preceito, 

tempo de interditos à reinserção no mundo social. Esse é um dos 

elementos significativos. Outro aspecto resultante do tempo é o da 

experiência e, por conseguinte, o da aprendizagem, que se realiza 

pela oralidade. A difusão da informação tem marcado o crescimento 

da escrita como forma de acesso aos segredos dos orixás e em 

conseqüência a própria origem da autoridade dos mais velhos é cada 

vez mais fragilizada. 

Esse processo indica um processo de atualização muito 

profundo, pois as relações hierárquicas marcam a própria construção 

cultural e simbólica nas casas de candomblé. O tempo de experiência 

é também aspecto central, pois a imersão nas dimensões do sagrado 

é fundamental para uma religião iniciática, mudando, inclusive a 

dinâmica lingüística, com um conjunto de termos e a forma de 

utilização, dentro da etiqueta de comportamento dentro da casa de 

candomblé.  

É relevante registrar que as duas mais importantes religiões 

afro-brasileiras, o candomblé, nascido em Salvador e a umbanda, 

nascida no Rio de Janeiro, se desenvolvem pelo Brasil tendo por base 

as referências deixadas pelas múltiplas práticas religiosas de origem 

africana, conhecidas como calundu. A constituição do candomblé de 

ketu em Goiânia, como já indicado é da década de sessenta do século 

passado. As matrizes que marcam sua afirmação na cidade, no 

entanto, não estão diretamente em Salvador, uma delas vem do 

Maranhão e a outra do Rio de Janeiro, que se tornou hegemônica em 

Goiás. Estudos posteriores podem indicar mais claramente as origens 
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de Baba Djair e Pai João, babalorixás que dão origem às tradições do 

candomblé na cidade. 

Uma importante conseqüência dessa hegemonia é expressa 

nas condutas de salão, a festa pública do candomblé, e seus códigos 

estéticos, que passam a expressar as próprias referências da relação 

do sagrado com o ambiente cultural. Essa relação indica uma reflexão 

sobre o exercício do espiritual e o que lhe dá exterioridade. Neste 

sentido a experiência mágica, que afirma o transcendente é mediada 

pelas dimensões da cultura e seus símbolos de belo e de poder. Esse 

é um aspecto que merece um estudo mais aprofundado, indicando 

como a estética, expressa na hipertrofia ritual, consolida-se, 

continuamente, como lógica de poder, seja nas relações internas das 

casas de candomblé, seja em sua relação com a sociedade. 

Outro importante aspecto a ser pesquisado é a própria 

trajetória dos iniciados no candomblé e suas implicações e tensões na 

relação com a ritualística, códigos simbólicos e hierarquia do sagrado. 

A dinamicidade desse processo é marcada pela própria origem dos 

adeptos, inicialmente marcada pelo pouco acesso a bens culturais 

clássicos e, em geral, por poucos anos de escolarização e depois pelo 

que foi chamado de classe média branca, intelectualizada e com 

maior capacidade de consumo. Alguns aspectos indicam a 

constituição de um novo grupo social, que experimentou menos a 

exclusão e que se associa mais fortemente a herança africana como 

um patrimônio cultural. Nesse sentido a diversidade de origens coloca 

uma nova tensão nos processos de atualização das tradições. 

Na complexidade da vida urbana, as últimas décadas foram 

marcadas, no campo religioso e cultural, pela ampla expansão das 

religiões pentecostais e neopetencostais. Ainda que esse processo 

ultrapasse os limites de análise dessa dissertação, ele tem profundo 

impacto sobre as religiões afro-brasileiras. A partir de uma releitura e 
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de uma ressignificação da religiosidade popular, usando de elementos 

rituais diversos e negativando símbolos e sentidos, passa-se a uma 

nova fase de demonização dos orixás e entidades, produzindo uma 

nova exclusão e a perda de iniciados, em especial na umbanda. 

Uma dimensão resultante dessa expansão e que tem 

profundo impacto na confrontação e combate contra as religiões de 

matriz africana está no fato das novas religiões cristãs manterem 

uma estratégia de inserção na comunicação e um projeto político 

consistente, de participação organizada nos processos eleitorais e 

presença no Estado. Essa nova força implica na dificuldade de 

reconhecimento de setores do Estado em Goiás de repercussão a 

uma política púbica desencadeada pelo poder central nos últimos oito 

anos. Ao mesmo tempo reforça-se a associação entre o candomblé e 

o demoníaco entre setores populares, o que também não é novo. 

As diferentes dimensões da sociedade contemporânea, 

marcada pelo consumo e conseqüentemente a mercantilização, 

inclusive do sagrado e do mágico, trazem novas tensões para o 

candomblé. Além da dimensão da iniciação e suas implicações na 

perspectiva do tempo, existe os custos financeiros para esse 

processo, que ficou muito caro. O acesso aos materiais necessários 

para a obrigação, que antes podiam ser resultado de trocas ou que os 

custos envolvidos eram baixos, como pequenos animais, cereais, 

farinha, agora alcançam um nível mais alto em um mercado 

mundializado e cada vez mais competitivo. Outro aspecto a ser 

destacado é o da espetacularização das cerimônias públicas também 

contribuem para o encarecimento das práticas religiosas. 

É nesse novo ambiente em que o complexo e o diferente 

convivem e confronta-se no ambiente urbano que o candomblé 

desenvolveu-se em Goiânia e experimenta seus conflitos e tensões de 

permanência da tradição diante das atualizações impostas pelas 
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releituras de indivíduos que vivem novos tempos. É nesse ambiente 

que o permanente do sagrado ganha dinamicidade e mutabilidade no 

cotidiano de fieis e iniciados. Ao consolidar-se como uma religião 

inter-racial, o candomblé viveu novas pressões e adquiriu novo 

reconhecimento social. É nos saberes tradicionais e na reafricanização 

que o candomblé afirma sua vitalidade e exige, ao mesmo tempo, 

sua atualização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 

 

Anexos de Imagens 

 

 

 

 

Na primeira fotografia, à esquerda, temos o Babalorixá Rodolfo ti 

Xangô em sua mesa de jogo de búzios, conhecido como o oráculo do 

candomblé. O jogo é fundamental para todas as atividades e 

cerimônias a serem realizadas na casa. É ele que diz os passos a 

serem dados e os aspectos mágicos e sagrados que deverão ser 

considerados. (fotografia produzida pelo autor para a dissertação) 

 

Na segunda, à direita, babalorixá e ialorixá da região do entorno de 

Brasília visitam festa no Ilê Axé Omi Gbotô Jegedé. A visita de 

babalorixás é comum e importante nas relações entre as casas. A 

presença de babalorixás e ialorixás é o elemento de legitimidade e 

inserção de uma casa de candomblé nas comunidades de terreiro. 

(Fotografia produzida pelo autor para essa dissertação) 
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Na primeira imagem temos Ogum e na segunda Oxóssi. Os dois 

orixás são, dentro da mitologia ioruba, irmãos, sendo um protetor da 

tecnologia e da guerra e o outro da caça, associando-se às matas. 

(Fotografias produzidas pelo autor para essa dissertação) 

 

As duas imagens acima são também de orixás, sendo a primeira 

Ossaim e a segunda Omulu, os dois são filhos de Nanã, dentro da 
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mitologia ioruba e estão muito ligados à magia, das folhas e sobre as 

doenças. 

(Fotografia produzida pelo autor para essa dissertação) 

 

Na página anterior as duas últimas fotografias também representam 

filhos de Nanã. O primeiro orixá, à esquerda é Oxumarê e a segunda 

é Iansã, orixá guerreira.  

(Fotografia produzida pelo autor para essa dissertação)  
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Nesta seqüência de imagens, vê-se primeiro uma iyawo no momento 

de sua saída, pode-se observar a cabeça pintada com waji, pó 

sagrado nos rituais e a pena de ekodidé, símbolo de ligação com os 

orixás. Na segunda fotografia Oxoguiã, qualidade de Oxalá, já está 

vestido e vai fazer sua dança ritual, chamada rum.  

(Fotografias produzidas pelo autor para essa dissertação) 

 

Nestas imagens temos Oxum, orixá muito conhecida no Brasil. Na 

primeira fotografia ela está iniciando sua dança, na segunda ela está, 

ritualisticamente banhando-se nas águas doces, seu elemento 

mágico.  

(Fotografia produzida pelo autor para essa dissertação)  
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Nesta seqüência temos uma egbomi do Ilê Axé Omi Gbotô Jegedé e o 

babalorixá Marcos ti Oxóssi, também desta casa, acompanhando a 

Ossayim em sua dança cerimonial.  

(Fotografias produzidas pelo autor para essa dissertação) 

 

A primeira imagem marca a saída de egbomis em sua obrigação de 

sete anos, chamada de Oduigê, quando sobem na hierarquia do 

candomblé. Na segunda fotografia Iansã dança com toda a sua 

energia e vitalidade no Ilê Axé Gingdale de Mãe Jane ti Omulu. 

(Fotografia produzida pelo autor para essa dissertação) 
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